รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
(แนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563)
1.1 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร กลุมงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี้
ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ศึกษา คนควา วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงการ
อนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํ า ด ว ยมาตรการต า งๆ แก ไ ขพื้ น ที่ ดิ น ที่ มี ป ญ หา เช น ดิ น เปรี้ ย วจั ด ดิ น กรด
ดินอินทรีย ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินที่สูง พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นานอก
เขตชลประทาน ดินที่ถูกชะลางพังทลาย โดยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ดานชนิดและพันธุพืชใหม รวมถึงชนิดและอัตราของวัสดุปรับปรุงดินเพื่อ
นํามาปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และขอจํากัด เพื่อ
เผยแพรใหกับเกษตรกรและผูสนใจ ติดตามความกาวหนาระบบ IT
3. รวบรวมขอมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใชที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรียตามนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อใหเปนอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง
4. รวบรวมสถิติ และขอ มูล ต างๆ รวมทั้ง วิ เ คราะห ข อมูล เบื้ องต น เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย เพื่อ ใช ศึ กษา
คนควา ทดลอง วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรดานความสัมพันธ ดิน น้ํา พืช
5. ตรวจสอบวิ เคราะหขอมูล เบื้ องต นเกี่ยวกับ งานวิจั ยเพื่อใชศึกษาคนควาทดลอง วิเคราะห วิจั ย
เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และการรวบรวมขอมูล
พื้นฐานโดยใชคอมพิวเตอร
6. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อใชศึกษา คนควา ทดลอง เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
7. เตรียมตัวอยางหญาแฝก การวิเคราะหสายพันธุทางดาน DNA และการตรวจสอบและวิเคราะห
DNA
8. ปฏิบัติงานวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของหญาแฝก
9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใชประโยชนหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่
ภูมิภาคตางๆ รวมทั้งจัดทําขอมูลระบบเผยแพรบน web site
10. การถายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุ รั กษดิ น และน้ํ า แกไขปรั บปรุ งดิ นที่มีป ญหาการใช
ประโยชนรวมกับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินตางๆ ในการจัดทําหมูบาน
พัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาที่ดินอื่นๆ
11. จัดทําแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการตางๆ
12. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลดินเพื่อใชศึกษาคนควาทดลองวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการใน
ดานตางๆ
13. รวบรวมสถิติและขอ มูล ตา งๆรวมทั้ง วิเ คราะหขอมูล เบื้องตน เกี่ย วกับ งานวิจัย เพื่อใชศึกษา
ทดลองคนควาวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรดานความสัมพันธน้ํา พืช

-2 14. จัดทําฐานขอมูลเพื่อเผยแพรผลงานและถายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะหวิจัยและ ปรับปรุง
ฐานขอมูลดิน
15. สนับสนุนงานวิเคราะหวิจัยทดสอบในดานดินน้ําพืช
16. ตรวจสอบวิเ คราะหข อ มูล การเกษตรเบื ้อ งตน เพื่อ ใชศ ึก ษาคน ควา ทดลองวิเ คราะหว ิจ ัย
เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการตางๆ
17. วิเ คราะหขอมูล ภาพถา ยทางอากาศและภาพถายจากดาวเทีย มดา นการใชที่ดิน ปฏิบัติงาน
สํา รวจภาคสนามปรับ ปรุง ขอ มูล สภาพการใชที่ดิน ผลิต แผนที่ส ภาพการใชที่ดิน ของพื้น ที่
รับผิดชอบและจัดทําขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของพืชเศรษฐกิจเพื่อการประเมินผลผลิต
18. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประเมินพยากรณผ ลผลิตพืชโดยใชร ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและ
ขอมูลจากดาวเทียมในการจัดทําแผนที่ตางๆ
19. ศึก ษาและวิเ คราะหขอมูล ดา นการเกษตรที่เ กี่ย วขอ งกับ การปลูก พืช และผลผลิต พืช ไดแ ก
ลักษณะของดินน้ําภูมิอากาศและการจัดการเพื่อกําหนดเขตการใชที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ
กํ า หนดเขตการใชที ่ด ิน ในพื ้น ที ่โ ครงการและบนพื ้น ที ่ส ูง และประสานความรว มมือ กับ
หนวยงานอื่นๆในการศึกษาจําแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมของการใชที่ดินเพื่อการจัดที่ดิน
ทํากินใหแกราษฎรในพื้นที่ตางๆ
20. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรดินน้ํา เพื่อวางแผนการเกษตรในพื้นที่เกษตรแขงขัน
และพอเพียง
21. ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการใชที่ดินทางการเกษตรเพื่อใชในการจัด การดินและน้ําในพื้น ที่
เสี่ยงภัย
22. ศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตรหรือที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหลงขอมูล
23. รวบรวม วิ เคราะห และเรี ยบเรี ยงขอมูลทางการเกษตร ขอมูลการพัฒนาที่ดิ น และภู มิป ญญา
เกษตรกรจากแหล งขอมูลตางๆ จั ดทําให ออกมาอยู ในลั กษณะเอกสาร บทความหรื อเอกสาร
คําแนะนําเพื่อการเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยีใหกับหนวยงานภายในกรมฯ
24. จัด หมวดหมูเ อกสารบทความ ความรู ด านการพัฒนาที่ดิ นให เ ป น คลั งขอมูล ความรูดานการ
พัฒนาที่ดิน เพื่อใหงายตอการคนหานํากลับมาใชใหม
25. ประสานและตรวจสอบขอมูลเพื่อนํามาจัดทําสื่อเพื่อการเรียนรูและเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
หัวหนางานภายในกรมฯ
26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพื้นที่จริงในงาน - โครงการที่ไดรับมอบหมาย
จากสํานักฯ
27. ศึกษาวิจัยและพัฒนาดานชนิดและพันธุพืชปุยสดในการปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และขอจํากัดดินเพื่อเผยแพรใหกับเกษตรกรและผูสนใจ
28. ศึกษา คนควา วิจัย และทดลองดานการใชประโยชนของอินทรียวัตถุ และปุยอินทรียชนิดตาง ๆ
รวมทั้งการใชผลิตภัณฑจุลินทรียดินในการปรับปรุงบํารุงดินอยางยั่งยืน
29. เปนผูมีความรูในดานการสงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการและสาธิตการใชปุย
อินทรียผลิตภัณฑจุลินทรียดินในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน

-3 30. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใชศึกษาคนควาทดลองวิเคราะหวิจัย
เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และการรวบรวมขอมูล
พื้นฐานโดยใชคอมพิวเตอร
31. รวบรวมสถิติและขอมูลตางๆรวมทั้งวิเคราะหขอมูลเบื้อตนเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใชศึกษาคนควา
ทดลอง วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการดานความสัมพันธดินน้ําพืช
32. รวบรวม / วิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรตางๆและภูมิอากาศเพื่อประมวลผลในการจัดทําระบบ
เตือนภัยตางๆทั้งแหงแลงน้ําทวมดินถลม
33. วิเคราะหขอมูลการเกษตรเพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมตางๆประเภทพื้นที่แหงแลง
พื้นที่รางดินดานและดินเค็ม
34. คนควาวิจัยเทคโนโลยีใหมๆในดานการแกปญหาดินและความเสื่อมโทรมของดิน
35. ทําหนาที่ชวยผูบริหารและผูเชี่ยวชาญในการคนควาขอมูลงานวิชาการเพื่อใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจในการนําเสนอโครงการ
36. ศึกษา คนควา ทดลองวิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับงานวิจัย วิเคราะหสถิติ เปนผูชวยในการปฏิบัติงานวิเคราะห วิจัยในโครงการความ
รวมมือกับตางประเทศ
37. สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธุพืชเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
38. ปฏิบัติงานวิชาการดานการพัฒนาที่ดิน เชน งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาที่ดิน
39. เปนวิทยากรถายทอดความรูแกหมอดินอาสา เกษตรกร และเจาหนาที่ของรัฐทั้งหนวยงานของ
รัฐทั้งหนวยงานเดียวกัน และหนวยงานอื่นๆ
40. ศึกษา คนควาทดลอง วิเคราะหและวิจัย เกี่ยวกับการสํารวจดินการปรับปรุงพันธุพืชเกษตร
ทฤษฎีใหมเกษตรยั่งยืน การขยายพันธุหญาแฝก ฯลฯ
41. ปฏิบัติงานอื่นๆตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ไดรับมอบหมาย ทั้งในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค
หรืองานตามแผนยุทธศาสตรของจังหวัด (CEO)
42. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รับคุณวุฒิ ปริ ญญาตรี ในสาขาวิ ชาเกษตรศาสตร ทางการจัดการทรั พยากรดิ น ทางปฐพีศาสตร
ทางปฐพี วิ ทยา ทางปฐพี ศาสตร และอนุ รั กษ ศาสตร ทางพื ช ไร น า ทางพื ช ไร ทางพื ช ศาสตร ทางพื ชสวน
ทางสงเสริมการเกษตร ทางสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร ทางวิทยาศาสตรเกษตร ทางวิทยาศาสตรการเกษตร
หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

-4หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) ความรูเกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เชนความรูทั่วไปทางการเกษตรการอนุรักษดิน
และน้ําการจัดการดินการปรับปรุงบํารุงดินการวางแผนการใชที่ดินและการใชผลิตภัณฑทางการเกษตรที่
เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
(แนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563)

1.2 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร กลุมงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี้
กลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 (จังหวัดสุราษฎรธานี)
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ทําหนาที่ผูชวยนักวิทยาศาสตรในการศึกษาวิเคราะหวิจัยตรวจสอบสมบัติทางเคมีของดินสาเหตุ
ปญหาของดินและการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นตามมาตรการปรับปรุงและแกไขปญหาของดิน
2. ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการและในภาคสนามและสามารถใชโ ปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
Microsoft
3. วิเคราะหตัวอยางน้ําตามรายการดังนี้ออกซิเจนละลายน้ําไนโตรเจนไนเตรดแอมโมเนียซัลเฟต
ฟอสเฟตคลอไรดคารบอเนตไบคารบอเนตชวยนักวิทยาศาสตรวิเคราะหดินพืช
4. ทําหนา ที่ผูชว ยนัก วิท ยาศาสตรในการเตรีย มสารละลายชนิด ตา งๆในงานตรวจสอบวิเคราะห
ชนิดและปริมาณแรในดินหินหินผุและดินในลักษณะธรรมชาติโดยวิธีการทางจุลสัณฐาน
5. ทําหนาที่ผูชวยนั กวิทยาศาสตรในการวิเคราะห ธาตุ อาหารทั้งหมดในพืชปุยและวัสดุปรั บปรุ งดิ น
รวมทั้งงานเรงดวนในการในการรับรองมาตรฐานสินคาทางการเกษตร
6. ทําหนาที่ผูชวยนักวิทยาศาสตรและวิเคราะหงานเรงดวนที่ไดรับมอบหมายพิเศษ
7. วิเคราะหวิจัยดินในหองทดลองศึกษาวิจัยการกําหนดมาตรฐานการวิเคราะห
8. จัดทํา Web page เพื่อเผยแพรผลงานและถายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะหวิจัยและปรับปรุง
ฐานขอมูลดิน
9. ทําหนาที่ผูชวยนักวิทยาศาสตรในการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินเชนฟอสฟอรัสโพแตสเซียม
แคลเซียมแมกนีเซียม
10. วิเคราะหดินน้ําพืชและวัสดุปรับปรุงดินในหองปฏิบัติการและในหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่
11. สนับสนุนงานวิจัยงานสาธิตทดสอบในดานดินน้ําพืช
12. ใหคําแนะนําเผยแพรใหความรูแกเกษตรกรและบุคคลทั่วไป
13. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางดานการคัดแยกและทดสอบกิจกรรมของจุลินทรียเพื่อคัดเลือกจุลินทรียที่
เปนประโยชนทางการเกษตรสําหรับเพิ่มคุณภาพของปุยอินทรียและความอุดมสมบูรณของดิน
14. ปฏิ บั ติ ห น าที่ในการสํา รวจและเก็บ ตัว อย างดิน และวั ส ดุ เ ศษพืช ในพื้น ที่ การเกษตรเพื่อนํามา
คัด แยกจุ ลิ น ทรี ย ที่เ ป น ประโยชน ทางการเกษตรและสํ าหรั บเป นฐานขอมูลจุ ลิ นทรี ย ดิ นทาง
การเกษตรตามกลุมชุดดินของประเทศไทย
15. ศึกษาและวิจัยในดานคัดแยกประเภทจุลินทรียทางการเกษตรในขั้นตนและการแยกเชื้อจุลินทรียให
บริสุทธิ์

-216. ศึกษาคนควาและวิ จัย ในดานการทดสอบกิจ กรรมจุลิ นทรีย ดินเพื่อคัดเลื อกจุลิ นทรีย ดิน ทาง
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับนําไปใชประโยชนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
17. ศึกษาวิจัยและพัฒนาในดานการขยายเชื้อจุลินทรียที่เปนประโยชนทางการเกษตรเพือ่ ผลิตให
ไดเปนหัวเชื้อจุลินทรียสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑสารเรงจุลินทรียตอไป
18. ปฏิบัติหนาที่ในดานการตรวจสอบวิเคราะหคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียที่เปนประโยชนทาง
การเกษตรรวมถึงการเก็บรักษาและการอยูรอดของเชื้อจุลินทรียเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
กิจกรรมของจุลินทรีย
19. ปฏิบัติงานดานการใหบริการขอมูลการจัดนิทรรศการและการสาธิตเกี่ยวกับการผลิตและใช
ผลิตภัณฑสารเรงจุลินทรียของกรมพัฒนาที่ดินใหแกเกษตรกรหนวยงานภาครัฐเอกชนและบุคคลที่
เกี่ยวของทั่วไป
20. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชี ว เคมี สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ หรื อในสาขาวิ ช าเกษตรศาสตร ทางปฐพีวิ ทยา ทางปฐพีศาสตร
ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ทางการจัดการทรัพยากรดิน หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) การวิเคราะหวิจัยพืชปุยและการปรับปรุงบํารุงดินวางแผนการใชที่ดินและการใชผลิตภัณฑทาง
การเกษตรทีเ่ กี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน
(3) ศึกษาวิเคราะหวิจัยสมบัติทางเคมีและกายภาพที่เกี่ยวของกับดินโครงสรางดินและแรในดิน
(4) ผลกระทบของสารเคมีหรือสารพิษตกคางจากการทําการเกษตรตอสิ่งแวดลอม
(5) ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
(แนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563)
1.3 ตําแหนงเจาหนาทีแ่ ผนที่ภาพถาย กลุมงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหนงวาง 4 อัตรา ดังนี้
(1) ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
(2) ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
(3) ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
(4) ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. รวมศึกษาวิเคราะหวิจัยและปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีการสํารวจการทําแผนที่และการผลิตขอมูล
ภูมิสารสนเทศ
2. ตรวจสอบและถายทอดแนวเขตปาไมถาวรตามมติครม.
3. จัดทําแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินฉบับปรับปรุง
4. ปรับปรุงแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินในระบบดิจิตอล
5. จัดเตรียมจัดเก็บและใหบริการขอมูลแผนที่ตนฉบับ
6. นําเขาตรวจสอบแกไขประสานงานขอมูลแนวเขตปาไมถาวรขอมูลแผนที่ลายเสนในระบบ
คอมพิวเตอร
7. จัดทําแผนที่แนวหลักเขตปาไมถาวรบนภาพออรโธสีมาตราสวน1 : 4,000 1 : 25,000
8. รวมจัดทํารวบรวมขอมูล (Meta Data) ดานภาพถายทางอากาศภาพถายดาวเทียมและแฟมขอมูล
แผนที่ทุกประเภทเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับบริการหนวยงานตางๆของกรมและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
9. รวมจัดทํามาตรฐานขอมูลดานภูมิสารสนเทศและรวมจัดเก็บรวบรวมและปรับปรุงขอมูล
สารสนเทศดานภูมิศาสตรใหเปนปจจุบัน
10. รวมพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใชงานดานภูมิสารสนเทศ
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของ
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-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมศาสตร ทางวิ ศวกรรมโยธา ทางวิ ศวกรรมสํ ารวจ
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางภูมิศาสตร ทางภูมิศาสตรกายภาพ ทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตรพัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยี
ภูมิศาสตรหรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) ความรูเรื่องเทคโนโลยีการสํารวจและการทําแผนที่
(3) ความรูดานการรังวัดภาพถาย (Photogrammetry) และ
การสํารวจระยะไกล (RemoteSensing)
(4) ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมการใชขอมูลดานภูมิสารสนเทศ
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
(แนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563)

1.4 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี้
ฝายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานดานวิเคราะห จัดทําแผนงานงบประมาณประจําป
2. ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
3. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องตางๆกอนนําเสนอ
5. ปฏิบัติงานดานธุรการรางและพิมพหนังสือราชการและการรับ – การสงเอกสาร
6. จัดเตรียมเอกสารการประชุมจัดทํารายงานตางๆคนควาและจัดเก็บเอกสาร
7. รับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและการบันทึกขอมูลตางๆ
8. จัดทําใบสําคัญ และเอกสารดานการเงิน ดานพัสดุระดับตน ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ
9. ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง และเขาระบบ GFMIS
10. ควบคุมการเบิกจายวัสดุสํานักงานและรายงานสรุปเสนอ
11. จัดเตรียม จัดเก็บและใหบริการขอมูลแผนที่ตนฉบับ ตลอดจนรวบรวมและจัดเก็บขอมูลแผนที่
ตางๆ
12. จัดเก็บขอมูลบริการวิเคราะหตัวอยางดิน น้ํา พืช และการปรับปรุงดิน
13. บันทึก / พิมพผลวิเคราะหขอมูล คํานวณทํารายงานวิจัยในสวนวิจัยตางๆ
14. รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธคุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงาน
15. ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆและปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

-2หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(4) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
(5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(7) ความรูดานการวิเคราะหจัดทําแผนงาน งบประมาณประจําปและการเบิกจายงบประมาณ
(8) ความรูเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
(แนบทายประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563)

1.5 ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กลุม งานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี้
ฝายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ปฏิ บัติ งานเตรี ย มการประชุ ม รายงานการประชุ ม จั ดทําแผนงาน/งบประมาณติด ตามผลการ
ปฏิ บั ติ งาน รวบรวมผลงานวิ จั ย และบั น ทึกขอมูล อิเ ล็ กทรอนิ กส เ พื่อสนั บ สนุ น การบริ ห ารงาน
วิชาการ
2. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการทดลองวิจัย
3. รวบรวมขอมูลวิเคราะหและตรวจสอบขอมูลดานทรัพยากรดินน้ําการใชที่ดินงานดานวิชาการ
เศรษฐกิจสังคมเพื่อใชในการวางแผนการจัดการดินและรูปแบบการพัฒนาที่ดิน
4. วิเคราะหสภาวะชนบทสภาพเศรษฐกิจสังคมปญหาโอกาสจุดออนและจุดแข็งของชุมชนเพื่อให
เกิดการพัฒนาแบบมีสวนรวมและบูรณาการการจัดการดินใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ
ของทรัพยากรสนองความตองการและการยอมรับของเกษตรกร
5. ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. ศึกษารายละเอียดของงานโครงการตามนโยบายและแผนงานของกรมฯ เพื่อจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชงบประมาณประจําป
7. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
8. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเฉพาะทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9. ประสานงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน-งบประมาณการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
10. ศึกษา วิเคราะหและจัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณของ โครงการตามนโยบายของ
กระทรวงฯ ที่ดําเนินการในลักษณะบูรณาการ
11. จัดทําแผน / โครงการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสอดคลองตามยุทธศาสตรของกรม
หรือจังหวัดโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาจังหวัดตามระบบผูวาราชการจังหวัดแบบ
CEO
12. จัดทําแผน/โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะโครงการพระราชดําริ ติดตามประสานการทํางานรวมทั้ง
วิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงาน
13. ปฏิ บั ติงานดานติ ดตามผลการดําเนิ น งาน โครงการในภาพรวม ประเมิน ผล นํ าเสนอป ญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงแผนงานของหนวยงาน
14. รวบรวมขอมูล วิเคราะห และตรวจสอบขอมูลดานวิชาการ และเศรษฐกิจ สังคม เพื่อใชในการ
วางแผน

-215. ปฏิบัติงานดาน IT และสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ การประยุกตการ
ใชงานโปรแกรมสําเร็จ รูป เกี่ยวกับการจัดการและพัฒ นาที่ดิน การสร างเว็บ ไซต การเตรีย ม
ฐานขอมูลการจัดการที่ดินอยางยั่งยืน
16. ประสานงานและกํากับดูแลการบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามเจตนารมยของ พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
17. จัดทําระเบียบวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมได
18. สามารถประสานงานทางระบบ Electronic กับหนวยงานตางๆ
19. สามารถจัดทํา Power Point ในรูป Graphic และ Non- Graphic ประกอบการบรรยายในที่
ประชุมได
20. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ใหกับผูบังคับบัญชา
21. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) ความรูในการศึกษา วิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธของสวน
ราชการ
(3) ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห การวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนงาน/โครงการ การจัดทํา
งบประมาณ การติดตามและประเมินผล
***************************

