
รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่    25    พฤษภาคม  2561) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง นักสํารวจดินปฏิบัติการ    

จํานวนตาํแหน่งว่าง   4  อัตรา (1) กลุ่มนโยบายและวางแผนการใชท้ีด่นิ กองนโยบายและ
   แผนการใช้ทีด่นิ (กรุงเทพมหานคร)  
  (2) กลุ่มสํารวจจําแนกดิน กองสาํรวจดินและวิจัยทรพัยากรดนิ  
   (กรุงเทพมหานคร)  
  (3) กลุ่มวางแผนการใช้ทีด่นิ สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 3  
   (นครราชสีมา)  
  (4) กลุ่มวางแผนการใช้ทีด่นิ สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 4  
   (อุบลราชธาน)ี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านการสํารวจจําแนกดิน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาของกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
กลุ่มสํารวจจําแนกดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
3 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เพ่ือให้งานวางแผนการใช้ที่ดินก่อให้เกิดประโยชน์
และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรและให้การวาง
แผนการใช้ที่ดินเหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ของพืชเศรษฐกิจ และสามารถส่งเสริมให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรให้เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  
 (1) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ และสถานภาพทรัพยากรดิน จัดทําหน่วย
ที่ดินและประเมินการสูญเสียดิน ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับข้อมูลเศรษฐกิจสังคม นโยบายและข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทําแผนและกําหนดเขตการใช้ที่ดินในระดับต่าง ๆ 

(2) ร่วมประสานแผนการใช้ที่ดินในระดับนโยบายจนถึงระดับท้องถิ่นเพ่ือขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ 

(3) ร่วมศึกษาและวิจัยรูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมตามภูมิสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเกษตรกรในการพิจารณาทางเลือกการผลิตที่เหมาะสม 

(4) ร่วมประสานงาน และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนติดตามงานในโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
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(5) ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและนโยบายการใช้ที่ดิน  
เพ่ือกําหนดเขตและวางแผนการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูง พร้อมทั้งประสานงานพัฒนาพ้ืนที่สูงร่วมกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชน 

(6) ร่วมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของที่ดิน ให้เช่ือมโยงกับข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจที่ดินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประกาศเขตตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551  
โดยรับผิดชอบในพ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2, 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ 9 

(7) ร่วมให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการใช้ที่ดินที่เหมาะสมแก่เกษตรกร องค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างย่ังยืน 

(8) ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์เพ่ือการสํารวจจําแนกดินทางการเกษตร 

(9) ร่วมศึกษา วิเคราะห์และวิจัยสถานภาพทรัพยากรดินที่มีปัญหาของภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เช่น พ้ืนที่ดินเสื่อมโทรม พ้ืนที่ชะล้างพังทลาย
สูง พ้ืนที่ความลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๕ ดินเปรี้ยวจัด ดินพรุ ดินทราย ดินด่าง ดินชายทะเล ดินเค็ม ดินต้ืน 
(ลูกรัง) ดินเกิดไม่ต่อเน่ือง ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าต่อการพัฒนาศักยภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือร่วม
กําหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตามศักยภาพของดิน 
 (10) ร่วมสํารวจ ศึกษา และติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน ภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ ภัยพิบัตินํ้าท่วม ภัยแล้งและสภาวะภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง เพ่ือสนับสนุนแนว
ทางการจัดการดิน 
 (11) ร่วมวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลดิน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการดินและ
ที่ดิน 
 (12) ร่วมให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะและปฏิบัติงานด้านการสํารวจจําแนกดิน ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (13) สํารวจดินอย่างละเอียดเพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรดินในพื้นที่ต่างๆ  
มีความเหมาะสมของดินและปัจจัยที่เป็นข้อกําจัดในการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร 
 (14) สํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (15) จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนวิเคราะห์สนับสนุน
ผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินเพ่ือสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทาง 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (16) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มนโยบายและ 
วางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มสํารวจจําแนกดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากร
ดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 4 ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 

 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
 (2) ประสานงานในการจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอก
กลุ่มหรือหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น และเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 (3) ร่วมช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
 (1) ร่วมให้ข้อมูลและคําแนะนํา ทางด้านนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 (2) ให้ข้อมูลและการแนะนํา ด้านการสํารวจจําแนกดิน แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 (3) ให้ข้อมูลและคําแนะนํา ทางด้านลักษณะและสมบัติดิน ในรูปของแผนที่ดิน แผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนการใช้ที่ดิน แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทยีบได้ในระดับเดียวกันใน  
 -  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทาง
ปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์  
 -  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน 
 (2)   ความรู้เก่ียวกับ 
 -  การสํารวจและจําแนกดิน (Soil Survey and Soil classification) 
 -  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) 
 -  การอนุรักษ์ดินและนํ้า (Soil and water Conservation) 
 -  ดินปัญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน (Problem Soil and Soil Improvement) 
 -  ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน (Soil Information System) 
    -  การจัดทําแผนที่และระบบฐานข้อมูลดิน 
    -  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
    -  แบบจําลองการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน 
 -  การวินิจฉัยคุณภาพกําลังผลิตของดิน (Soil Interpretation and Productivity) 


