
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพฒันาที่ดิน  ลงวันที่  15  พฤศจกิายน  2560) 

 
 

หน่วยท่ี 3 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 
หน่วยที่ 3  ต าแหน่งที ่3.1  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 กลุ่มวิเครำะห์ดิน ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 2(ชลบุรี) 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ตรวจสอบสมบัติ

ทำงเคมีของดินสำเหตุปัญหำของดินและกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตำม
มำตรกำรปรับปรุง และแก้ไขปัญหำของดิน 

2. ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร และในภำคสนำม และสำมำรถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปMicrosoft 

3. วิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำตำมรำยกำรดังนี้ ออกซิเจนละลำยน้ ำไนโตรเจน ไนเตรด 
แอมโมเนียซัลเฟต ฟอสเฟต คลอไรด์ คำร์บอเนตไบคำร์บอเนต ช่วย
นักวิทยำศำสตร์ วิเครำะห์ดิน พืช 

4. ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ในกำรเตรียมสำรละลำยชนิดต่ำงๆ  ในงำน
ตรวจสอบวิเครำะห์ชนิด และปริมำณแร่ในดิน หิน หินผุ และดินในลักษณะ
ธรรมชำติ โดยวิธีกำรทำงจุลสัณฐำน 

5. ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ ในกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรทั้งหมดในพืช ปุ๋ยและ
วัสดุปรับปรุงดินรวมทั้งงำนเร่งด่วนในกำรในกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำทำง
กำรเกษตร 

6.  ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ และวิเครำะห์งำนเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 
7. วิเครำะห์ วิจัยดิน ในห้องทดลอง ศึกษำวิจัย กำรก ำหนดมำตรฐำนกำร

วิเครำะห์ 
8. จัดท ำ Web page เพ่ือเผยแพร่ผลงำน และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ 

วิจัยและปรับปรุงฐำนข้อมูลดิน 
9.  ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ในกำรวิเครำะห์สมบัติทำงเคมีของดิน เช่น  

ฟอสฟอรัส โพแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 
10. วิเครำะห์ดิน น้ ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติกำรและในหน่วย

ปฏิบัติกำรเคลื่อนที่ 
11. สนับสนุนงำนวิจัย งำนสำธิต ทดสอบ ในด้ำนดิน น้ ำ พืช 
12. ให้ค ำแนะน ำ เผยแพร่ให้ควำมรู้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป 
13. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับทำงด้ำนกำรคัดแยกและทดสอบกิจกรรมของจุลินทรีย์เพ่ือ

คัดเลือกจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตรส ำหรับเพิ่มคุณภำพของปุ๋ย
อินทรีย์และควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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14. ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงดินและวัสดุเศษพืชในพื้นที่

กำรเกษตรเพ่ือน ำมำคัดแยกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตร  และ
ส ำหรับเป็นฐำนข้อมูลจุลินทรีย์ดินทำงกำรเกษตรตำมกลุ่มชุดดินของประเทศไทย 

15. ศึกษำและวิจัยในด้ำนคัดแยกประเภทจุลินทรีย์ทำงกำรเกษตรในขั้นต้นและกำร
แยกเชื้อจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ 

16. ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยในด้ำนกำรทดสอบกิจกรรมจุลินทรีย์ดินเพ่ือคัดเลือก
จุลินทรีย์ดินทำงกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพสูงส ำหรับน ำไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
เพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 

17. ศึกษำ วิจัย และพัฒนำในด้ำนกำรขยำยเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทำง
กำรเกษตรเพ่ือผลิตให้ได้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ส ำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำร
เร่งจุลินทรีย์ต่อไป 

18. ปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนกำรตรวจสอบวิเครำะห์คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตรรวมถึงกำรเก็บรักษำและกำรอยู่รอดของ
เชื้อจุลินทรีย์เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภำพกิจกรรมของจุลินทรีย์ 

19. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูล กำรจัดนิทรรศกำร และกำรสำธิต
เกี่ยวกับกำรผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์สำรเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนำที่ดินให้แก่
เกษตรกรหน่วยงำนภำครัฐเอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั่วไป 

20. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ ทำงเคมี 
หรือในสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ ทำงปฐพีวิทยำ ทำงปฐพีศำสตร์ ทำงปฐพีศำสตร์
และอนุรักษ์ศำสตร์ ทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรดิน 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้

โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
(2) กำรวิเครำะห์ วิจัยพืช ปุ๋ย และกำรปรับปรุงบ ำรุงดินวำง

แผนกำร ใช้ ที่ ดิ น และกำร ใช้ ผ ลิ ตภัณฑ์ทำ งกำร เกษตรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ 
กรมพัฒนำที่ดิน เป็นต้น 
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  (3)   ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยสมบัติ ทำงเคม ีและกำยภำพที่เกี่ยวข้อง

กับดิน โครงสร้ำงดินและแร่ในดิน 
  (4)   ผลกระทบของสำรเคมี หรือสำรพิษตกค้ำงจำกกำรท ำ

กำรเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    (5)   ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรของกรมพัฒนำที่ดิน 

 
 

*************************** 
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หน่วยที่ 3  ต าแหน่งที ่3.2 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 3 อัตรำ ดังนี้ 
 (1)  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 2(ชลบุรี)  
 (2)  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สถำนีพัฒนำที่ดินสระแก้ว  
 (3)  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สถำนีพัฒนำที่ดินระยอง 
 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

1. ร่วมด ำเนินกำรเบิกเงินทุกประเภทของส่วนกลำงและกำรถอนคืนค่ำปรับฯ กำร
โอนสิทธิ/ลดวงเงินของส่วนภูมิภำค 

2. ช่วยจัดท ำบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีและจัดท ำรำยงำนกำรเงินของกรมฯ 
3. ช่วยจัดท ำรำยงำนกำรรับและกำรใช้จ่ำยที่เป็นเงินรำยได้ โดยไม่ต้องน ำส่งเป็น

รำยได้แผ่นดินตำมมำตรำ 170 
4. ช่วยท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมฯ และประมวลผลค่ำเสื่อมรำคำ/

ค่ำเสื่อมรำคำสะสมในระบบ GFMIS ของกรมฯ 
5. ช่วยเก็บรักษำเอกสำรใบส ำคัญคู่จ่ำย เพ่ือให้ข้อมูลด้ำนบัญชีถูกต้องและครบถ้วน 
6. ร่วมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับ – จ่ำย ฝำก ถอน กำรเก็บรักษำ กำรน ำส่งเงิน 

ใบส ำคัญแทนตัวเบิกจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินช่วยพิเศษ เงินสวัสดิกำร 

7. ร่วมด ำเนินเกี่ยวกับกำรจัดท ำและบริหำรสัญญำยืมเงิน เงินทดรองรำชกำร 
8. ร่วมจัดท ำเอกสำร กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรอง

ภำษ ีหัก ณ ที่จ่ำย 
9. ร่วมจัดท ำแผนกำรใช้เงินงบประมำณทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค พร้อม

ทั้งกำรโอนจัดสรรงบประมำณท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
10. ช่วยขออนุมัติเงินประจ ำงวดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบกลำง กปร. เงินกู้ 

งบฉุกเฉิน เงินกันไว้เหลื่อมปี และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

11. ร่วมจัดท ำประมำณกำรรำยได้ประจ ำปีงบประมำณและจัดท ำเงินงบประมำณ
เบิกจ่ำยแทนกัน 

12. ช่วยด ำเนินกำรกันเงินไว้เหลื่อมปี กำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน กำรขออนุมัติ
หลักกำร กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 

13. ร่วมวิเครำะห์รำยกำรเบิกเงิน ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ กำรติดตำมผล
และจัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณงบกลำงเงินนอกงบประมำณ/เงินกัน
ไว้เบิกเหลื่อมปี 

14. ร่วมพัฒนำและวำงระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน กำรคลังและ
พัสดุให้สอดคล้องกับโครงกำรปรับปรุงระบบบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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15. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง ให้ค ำแนะน ำและจัดท ำรำยงำนกำร
ควบคุมภำยในของกรม 

16. ร่วมประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีระบบ GFMIS 
ระหว่ำงส่วนกลำงกับหน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/
หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำคกับกรมบัญชีกลำง 

17. ร่วมตรวจสอบ วิเครำะห์รำยงำนกำรเงินของส่วนภูมิภำคพร้อมทั้งจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีในภำพรวมกรมหน่วย
เบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค
กับกรมบัญชีกลำง 

18. ร่วมเผยแพร่/ปรับปรุงข้อมูลด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุ ในเว็บไซด์ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มตคิณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

19. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำ

เศรษฐศำสตร์ 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้

โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
(2)   ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรบัญชี กำรบริหำรงบประมำณ กำร 

วิเครำะห์งบกำรเงินกำรควบคุมภำยใน กำรพัสดุ 
(3)   ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

*************************** 
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หน่วยที่ 3  ต าแหน่งที ่3.3 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สถำนีพัฒนำที่ดินตรำด 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

1.  ปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์ จัดท ำแผนงำนงบประมำณประจ ำปี 
2.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
3.  รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำน 
4.  ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่ำงๆก่อนน ำเสนอ 
5.  ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรร่ำงและพิมพ์หนังสือรำชกำรและกำรรับ  – กำรส่ง

เอกสำร 
6.  จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมจัดท ำรำยงำนต่ำงๆค้นคว้ำและจัดเก็บเอกสำร 
7.  รับผิดชอบงำนด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์และกำร

บันทึกข้อมูลต่ำงๆ 
8.  จัดท ำใบส ำคัญ และเอกสำรด้ำนกำรเงิน ด้ำนพัสดุระดับต้น ดูแลรักษำและ

เบิกจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์ 
9.  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเข้ำระบบ GFMIS 
10. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุส ำนักงำนและรำยงำนสรุปเสนอ 
11.  จัดเตรียม จัดเก็บและให้บริกำรข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ ตลอดจนรวบรวมและ

จัดเก็บข้อมูลแผนที่ต่ำงๆ 
12. จัดเก็บข้อมูลบริกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน น้ ำ พืช และกำรปรับปรุงดิน 
13. บันทึก / พิมพ์ผลวิเครำะห์ข้อมูล ค ำนวณท ำรำยงำนวิจัยในส่วนวิจัยต่ำงๆ 
14.  รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์คุณธรรมจริยธรรม และควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำน 
15.  ประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนๆและปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญำตรีในทุกสำขำวิชำ 
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หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบำยกรมพัฒนำที่ดิน บทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  

(2 )  ระเบียบส ำนักนำยกรั ฐมนตรี ว่ ำด้ วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ 

(3)  พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
(4) พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
(5)   พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  

พ.ศ.2560  
    (6)  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  

(7) ควำมรู้ด้ ำนกำรวิ เครำะห์จัดท ำแผนงำน งบประมำณ
ประจ ำปีและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

(8) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
 

 
*************************** 
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หน่วยที่ 3  ต าแหน่งที ่3.4 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 กลุ่มส ำรวจเพื่อท ำแผนที่ ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 2(ชลบุรี) 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ร่วมศึกษำวิเครำะห์วิจัยและปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีกำรส ำรวจกำรท ำแผนที่ 

และกำรผลิตข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
2. ตรวจสอบและถ่ำยทอดแนวเขตป่ำไม้ถำวรตำมมติ ครม. 
3. จัดท ำแผนที่กำรจ ำแนกประเภทที่ดินฉบับปรับปรุง 
4. ปรับปรุงแผนที่กำรจ ำแนกประเภทที่ดินในระบบดิจิตอล 
5. จัดเตรียม จัดเก็บ และให้บริกำรข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ 
6. น ำเข้ำ ตรวจสอบ แก้ไข ประสำนงำนข้อมูลแนวเขตป่ำไม้ถำวร ข้อมูลแผนที่

ลำยเส้นในระบบคอมพิวเตอร์ 
7. จัดท ำแผนที่แนวหลักเขตป่ำไม้ถำวรบนภำพออร์โธสี มำตรำส่วน 1 : 4,000 

1 : 25,000 
8. ร่วมจัดท ำรวบรวมข้อมูล (Meta Data) ด้ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศ ภำพถ่ำย

ดำวเทียม และแฟ้มข้อมูลแผนที่ทุกประเภท เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับบริกำร
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของกรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

9. ร่วมจัดท ำมำตรฐำนข้อมูลด้ำนภูมิสำรสนเทศและร่วมจัดเก็บรวบรวมและ
ปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศด้ำนภูมิศำสตร์ให้เป็นปัจจุบัน 

 10. ร่วมพัฒนำเทคโนโลยีและโปรแกรมกำรใช้งำนด้ำนภูมิสำรสนเทศ 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์              

ทำงวิศวกรรมโยธำ ทำงวิศวกรรมส ำรวจ หรือสำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ       
ทำงภูมิศำสตร์ หรือทำงภูมิศำสตร์กำยภำพ 

 
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบำยกรมพัฒนำที่ดิน บทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  

(2)  ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการส ารวจและการท าแผนท่ี 
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(3)   ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย (Photogrammetry) และการ
ส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) 

(4) ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ 
 

*************************** 
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หน่วยที่ 3  ต าแหน่งที ่3.5 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานเทคนิค 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 กลุ่มวำงแผนกำรใช้ที่ดิน ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 2(ชลบุรี) 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลวัสดุกำรเกษตรเพ่ือใช้ในวิจัยกำรใช้ที่ดินในระบบผลิตพืช

อินทรีย์ตำมนโยบำยของรัฐบำลเพ่ือให้เป็นอำหำรที่ปลอดภัยจำกสำรพิษ
ตกค้ำง 

2.   รวบรวมข้อมูลต่ำงๆเก่ียวกับงำนวิจัยเพ่ือใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลอง 
3.   ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์ดินน้ ำพืช 
4.   รวบรวมข้อมูลด้ำนทรัพยำกรดินน้ ำเพ่ือวำงแผนกำรเกษตรในพ้ืนที่เกษตร

แข่งขันและพอเพียง 
5.   รวบรวมข้อมูลด้ำนกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกำรเพำะปลูกให้เหมำะสมกับ

ลักษณะดินและน้ ำ ภูมิอำกำศ 
6.   ปฏิบัติงำนวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดินเช่นงำนทดสอบสำธิตกำรพัฒนำที่ดิน 
7. ท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้แก่หมอดินอำสำเกษตรกรและ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนอื่นๆ 
8. ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรในกำรวิเครำะห์สมบัติทำงเคมีของดิน 
9. ออกปฏิบัติงำนวิเครำะห์ดินเคลื่อนที่ตำมจังหวัดต่ำงๆ 

ค่าตอบแทน 13,800  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสำขำวิชำ

เกษตรศำสตร์ สำขำวิชำธุรกิจเกษตรและสหกรณ์  สำขำวิชำอุตสำหกรรมเกษตร
สำขำวิชำเกษตรอุตสำหกรรม  สำขำวิชำกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว  สำขำวิชำ
พืชศำสตร์หรือสำขำวิชำช่ำงกลกำรเกษตร หรืออนุปริญญำหลักสูตร3 ปี  
ต่อจำกประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำ
เกษตรศำสตร์ 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง
ดังต่อไปนี้โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1) ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
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(2) ควำมรู้ทั่วไปทำงกำรเกษตร 
(3)  ควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
(4) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน 

 
 

*************************** 
 

 

 

 

 

 


