
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพฒันาที่ดิน  ลงวันที่  15  พฤศจกิายน  2560) 

 
 

หน่วยท่ี 7 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
หน่วยที่ 7  ต าแหน่งที่ 7.1 ต าแหน่งนักส ารวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 กลุ่มวำงแผนกำรใช้ที่ดิน ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 (เชียงใหม่)  

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

1. จัดเตรียมรูปถ่ำยทำงอำกำศเพ่ือกำรส ำรวจ กำรลำกเส้นก ำหนดพ้ืนที่ส ำรวจ 
(effective area) บนภำพถ่ำยทำงอำกำศ จัดเตรียมแผนที่ภูมิประเทศและ
แผนที่ธรณีวิทยำ  

2. แปลควำมหมำยและวิเครำะห์ข้อมูลบนภำพถ่ำยทำงอำกำศ เพ่ือจ ำแนกพ้ืนที่ 
และลำกเส้นขอบเขตหน่วยแผนที่ดินและก ำหนดจุดส ำรวจตรวจสอบสมบัติดิน
ในสนำม 

3. ส ำรวจข้อมูลและตรวจวัดต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ของจุดอ้ำงอิงในพ้ืนที่ บันทึก
ข้อมูลกำรส ำรวจและใส่ชื่อก ำกับไว้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับแก้ไขควำม
ถูกต้องของภำพถ่ำยทำงอำกำศและเส้นขอบเขตแผนที่ดิน 

4. ส ำรวจตรวจสอบสมบัติดินในสนำม จ ำแนกหน่วยแผนที่ดิน เขียนขอบเขต 
กำรจ ำแนกหนว่ยแผนที่ดิน จัดท ำแผนที่ดิน ประเมินระดับควำมเหมำะสมของ
ดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจและกำรใช้ประโยชน์อื่น 

5. ศึกษำวิเครำะห์ ตรวจแก้ไขข้อมูลกำรส ำรวจดิน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ำ
รำยงำน 

6. ปรับแก้ไขค่ำพิกัดทำงภูมิศำสตร์ของรูปถ่ำยทำงอำกำศจำกข้อมูลที่ตรวจวัด 
ในสนำมเพ่ือจัดท ำแผนที่ดิน 

7. ลอกขอบเขต (digitize) ดิน จำกรูปถ่ำยทำงอำกำศที่ปรับแก้ไขแล้ว จัดท ำและ
จัดพิมพ์แผนที่ดิน 

8. วิจัยเพื่อกำรส ำรวจดิน กำรจ ำแนกดิน และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
9. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำยภำพและเคมีของดิน เพ่ือวำงแผนกำรเกษตร

และร่วมก ำหนดเขตกำรใช้ที่ดินในระดับต ำบล/โครงกำร/และบนพ้ืนที่สูง 
ศึกษำข้อจ ำกัดและแนวทำงแก้ไขปัญหำของดินเพ่ือพัฒนำกำรเกษตร และกำร
เพ่ิมผลผลิตจำกที่ดิน 

10. ศึกษำส ำรวจ ตรวจวัด สมบัติดิน และเก็บตัวอย่ำงดินเพ่ือน ำมำวิเครำะห์ 
ในห้องปฏิบัติกำร 

11. ศึกษำดินมำตรฐำน เพ่ือเป็นตัวแทนของชุดดินที่มีกำรก ำหนดตั้งชื่อในประเทศไทย 
12. ศึกษำและวิจัยสมบัติต่ำงๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐำนในกำรจ ำแนกดิน เพ่ือกำร

ก ำหนดมำตรฐำนกำรส ำรวจดิน 
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13. ช่วยรวบรวมน ำเข้ำข้อมูล เช่นข้อมูลลักษณะของดิน ลักษณะของพันธุกรรมพืช 
ข้อมูลภูมิอำกำศและกำรจัดกำรเพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
วิจัยและวินิจฉัยคุณภำพดิน 

14. ร่วมศึกษำและวินิจฉัยคุณภำพของดิน วิเครำะห์และแปลควำมหมำยข้อมูล
ด้ำนเกษตรสิ่งแวดล้อม และปฐพีกลศำสตร์ให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ สำมำรถใช้
ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

15. ร่วมส ำรวจประเมินก ำลังผลิตของทรัพยำกรดินในกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ และ
จัดท ำแผนที่ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

16. ร่วมพัฒนำระบบข้อมูลดิน ระบบภูมิสำรสนเทศดิน ข้อมูลสำรสนเทศดิน 
เพ่ือกำรแปลผลประยุกต์ใช้ข้อมูลส ำรวจดินในกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับลุ่มน้ ำ 
ระดับจังหวัด และส ำหรับพัฒนำดินในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

17. ร่วมพัฒนำระบบข้อมูลโปรแกรมแผนที่ดินส ำหรับให้ค ำแนะน ำในกำรจัดกำร
ที่ดินอย่ำงเหมำะสม 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญำตรีในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ สำขำวิชำ

เกษตรศำสตร์ หรือสำขำวิชำวิทยำกำรสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

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

(1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบำยกรมพัฒนำที่ดิน บทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  

(2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรส ำรวจจ ำแนกดินและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(3)  ควำมรู้ด้ำนระบบข้อมูลดิน ระบบภูมิสำรสนเทศดิน ข้อมูล

สำรสนเทศดิน เพ่ือกำรแปลผลประยุกต์ใช้ข้อมูลกำรส ำรวจดินในกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
(4)  ควำมรู้เกี่ยวกับชุดดินของประเทศไทย 
(5)  ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยทำงอำกำศ และภำพถ่ำย

ดำวเทียมเพ่ือจ ำแนกพ้ืนที่ 
 

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



- 3 - 

หน่วยที่ 7  ต าแหน่งที ่7.2 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สถำนีพัฒนำที่ดินแม่ฮ่องสอน  

 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 ำเนินเกีย่วกับกำรจัดท 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) 

15. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง ให้ค ำแนะน ำและจัดท ำรำยงำนกำร
ควบคุมภำยในของกรม 
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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 7  ต าแหน่งที ่7.3 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สถำนีพัฒนำที่ดินแม่ฮ่องสอน  

 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)  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร

บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
(7) ควำมรู้ด้ ำนกำรวิ เครำะห์จัดท ำแผนงำน งบประมำณ

ประจ ำปีและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
(8) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
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