
หน่วยที่ 3  ตําแหน่งที ่3.3  ตําแหน่งเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหน่งว่าง 2 อัตรา ดังน้ี 
 (1) ฝ่ายบริหารทั่วไปสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 
 (2) ฝ่ายวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 

 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตัิปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
1. ปฏิบัติงานเตรียมการประชุม รายงานการประชุม จัดทําแผนงาน/งบประมาณ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน รวบรวมผลงานวิจัยและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ 

2. วิเคราะห์จัดทําแผนโครงการ รวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ข้อมูล / วางแผน / 
จัดทําแผนโครงการวิจัยและโครงการนําร่อง เพ่ือสร้างต้นแบบการสํารวจ
จัดทําระบบข้อมูลดิน การใช้ที่ดิน การประเมินผลผลิตพืช เศรษฐกิจที่ดิน  
การจัดการพัฒนาที่ดิน หรือเขตการใช้ที่ดินในระดับตําบลหรือโครงการ 

3. พัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่และบริการ ศึกษา / 
ค้นคว้า / จัดเตรียม ปรับปรุงระบบข้อมูลชุดโปรแกรม AgZone, SoilView, 
ThaiPedon, เว๊บไซต์และโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4. ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการสํารวจหรือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ดาวเทียมและรูปถ่ายทางอากาศสี จัดเตรียมข้อมูลดาวเทียม/รูปถ่ายทาง
อากาศ/แผนที่ภูมิประเทศ/หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง จัดพิมพ์ภาพดาวเทียมหรือรูป
ถ่ายทางอากาศพร้อมข้อมูลอ่ืนประกอบในระดับมาตราส่วนตามกําหนด  
เพ่ือนําไปใช้สําหรับการสํารวจตรวจสอบข้อมลูภาคสนาม ได้แก่ การสํารวจดิน 
การสํารวจสภาพการใช้ที่ดิน การสํารวจพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ การวินิจฉัย
ความเหมาะสมของดิน การประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ การวางแผน/กําหนด
เขตการใช้ที่ดิน การสํารวจจัดทําทะเบียนเกษตรกร หรืออ่ืนๆ 

5.  ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือจัดทําแผนที่ดิน นําเข้าข้อมูลการสํารวจดิน 
ขอบเขตการจําแนกหน่วยที่ดินและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จัดการและพัฒนาระบบ
ข้อมูลให้พร้อมสําหรับใช้ในการวิเคราะห์และจัดทําแผนที่ดิน แผนที่ความ
เหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืช หรืออ่ืนๆ หรือพัฒนาระบบเรียกใช้ข้อมูล
แผนที่ดิน วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ดิน และเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ดินบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ท 

6. ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูกพืชและประเมินผล
ผลิต จัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลด้านการจัดการด้านการตลาดของพืชเศรษฐกิจทั้งประเทศ 

7. ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศด้านอุทกวิทยา รวบรวมข้อมูล สํารวจข้อมูล 
และจัดทําฐานข้อมูลด้านอุทกวิทยาและพ้ืนที่ชุ่มนํ้า เพ่ือใช้ในระบบเตือนภัยนํ้า
ท่วมและการจัดการพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

8. สํารวจข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมและภาพถ่ายทาง
อากาศสี เพ่ือจําแนกขอบเขตพ้ืนที่ปลูกพืชและตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ดินราย
ตําบลในพ้ืนที่ทุกจังหวัด 
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9.  สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือยกร่างแผนการใช้ที่ดิน รวบรวมข้อมูล สํารวจ
ข้อมูลภาคสนาม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลข้อสนเทศ ทั้งด้าน กายภาพ 
เศรษฐกิจสังคม และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการยกร่าง/วางแผน/กําหนดเขต
การใช้ที่ดิน กําหนดทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม หรือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและข้อสนเทศสู่การปฏิบัติ 

10. ปฏิบัติงานวิจัยทดสอบคุณภาพดิน ศึกษา/วินิจฉัย/วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
ดินและการเกษตร ทดสอบและประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจําลองเพ่ือ
ประเมินกําลังผลิตของดินความต้องการปุ๋ยและนํ้า ของดินชนิดต่างๆ 

11.   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองวิจัย 
12.   รายงานผลการวิจัยในเบ้ืองต้น จัดพิมพ์รายงานเป็นรูปเล่ม 
13. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพยากรดินนํ้าการใช้

ที่ดินงานด้านวิชาการและเศรษฐกิจสังคมเพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดการ
ดินและรูปแบบการพัฒนาที่ดิน 

14. วิเคราะห์สภาวะชนบทสภาพเศรษฐกิจสังคมปัญหาโอกาสจุดอ่อนและจุด
แข็งของชุมชนเพ่ือให้ เ กิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
การจัดการดินให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรสนองความ
ต้องการและการยอมรับของเกษตรกร 

15. ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม 
16.  ศึกษารายละเอียดของงานโครงการตามนโยบายและแผนงานของกรมฯ 

เพ่ือจัดทําแผนแม่บทและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ
ประจําปี 

17.  จัดประชุมคณะกรรมการฯคณะอนุกรรมการฯและงานประชุมอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

18.  ประมวลและแปลข้อมูลการจัดการดินการอนุรักษ์ดินและนํ้าพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล   ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการดินเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดการทรัพยากรดินและนํ้า 

19. ปฏิบัติงานด้าน IT การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่อบรมและสาธิตโปรแกรมสําเร็จรูปด้านการจัดการ
ดินและพัฒนาที่ดินเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ อินเตอร์เน็ตการเตรียม
ฐานข้อมูลการจัดการที่ดินด้านสังคม 

20.  ปฏิบัติงานช่วยนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเก่ียวกับการวางแผนการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลต่างๆในงานวิจัย 

21. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรวบรวม
ข้อมูลโครงการวิจัย 

22.  วิเคราะห์โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกับโครงการวิจัย 
ด้านการจัดการ และพัฒนาที่ดินของกลุ่มโครงการความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศ 
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23. รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างฐานความรู้ในด้านระบบเตือนภัยและการ
พยากรณ์ล่วงหน้า 

24. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเฉพาะทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

25. ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดทํานโยบายแผนงานในภาพรวมให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงและรัฐบาล 

26. ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนงาน-โครงการและงบประมาณด้านการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

27. ประสานงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน-งบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรม ในกลุ่มงานและโครงการต่างๆท่ีรับผิดชอบ 

28. ปฏิบัติงานด้านติดตามผลการดําเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ประเมินผลนําเสนอปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

29. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือจัดทําแผนงาน - โครงการ และงบประมาณ ด้านการ
จัดการทรัพยากรที่ดิน และการพัฒนาแหล่งนํ้า ประสานแผนปฏิบัติงาน - 
งบประมาณ ติดตามผลการดําเนินงาน – การใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรมในกลุ่มงานและโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ 

30. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณของโครงการ
พัฒนาเฉพาะพ้ืนที่โครงการพระราชดําริ โครงการพิเศษที่เก่ียวข้องกับส่วน
ราชการอ่ืนๆ และโครงการตามนโยบายของกระทรวงฯ ที่ดําเนินการ 
ในลักษณะบูรณาการ ประสาน – ติดตามผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประจําปี 

31. จัดทําแผน / โครงการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสอดคล้อง 
ตามยุทธศาสตร์ของกรมหรือจังหวัดโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
จังหวัดตามระบบผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO  

32. จัดทําแผน/โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะโครงการพระราชดําริ ติดตาม
ประสานการทํางานรวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน   

33.  ปฏิบัติงานด้านติดตามผลการดําเนินงาน โครงการในภาพรวมของกรมฯ 
วิเคราะห์และวิจัยเ พ่ือประเมินผล นําเสนอปัญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงแผนงานของกรมฯ 

34. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนงาน งบประมาณ จัดทําทะเบียนวิจัย จัดทําเกณฑ์การ
จัดลําดับความสําคัญโครงการวิจัยติดตามผลการดําเนินงานวิจัย เพ่ือใช้ในการ
บริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัย ตลอดจน
นํามาจัดทําเอกสารทางวิชาการเพ่ือถ่ายทอดสู่เกษตรกร 

35. จัดทํา แผนงานและงบประมาณประจําปีของโครงการช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ และโครงการเงินกู้ ติดตามและรายงานผลการดําเนินการ 

 ให้แหล่งเงินทราบ  ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงาน ต่างประเทศเก่ียวกับ
ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดิน ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  
ดูงานต่างประเทศผู้เช่ียวชาญ และอาสาสมัครต่างประเทศ 
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36.  ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายของรัฐ กระทรวงฯ และของกรมฯ เพ่ือเป็นข้อมูล
พัฒนาระบบมาตรฐานด้านการจัดการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ (PSO) 
แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานของกรมฯ และจัดทําแผนกลยุทธ์กรมพัฒนา
ที่ดินใสสะอาด จัดวางระบบการ ควบคุมภายในและระบบอ่ืนๆ ติดตามผล
การดําเนินงานตามระบบมาตรฐานงาน  

37. ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรทําแผนที่ที่ดินเฉพาะรายและตรวจสอบความ
ถูกต้องกับมติ ครม. 

38. จัดทําแผนที่จําแนกประเภทที่ดินโดยทําหน้าที่ลอกลายเส้นช้ันความสูงจาก
แผนที่ต้นร่างที่เขียนด้วยเครื่องร่างแผนที่ประกอบระวางแผนที่ต้นฉบับ 
ในแผ่นใสและแผนที่ต้นฉบับแผ่นใสที่หมายสี 

39.  จัดเตรียมแผนที่ต้นฉบับ 1: 50,000 
40.  จัดเตรียม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์ 
41. อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือพิสูจน์ร่องรอยการทําประโยชน์ที่ดิน 

ในอดีตหรืองานที่เก่ียวข้องกับงานดังกล่าวเป็นอย่างดี 
42. จัดทําแผนที่จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินต้นฉบับในรูปแผ่นแผนที่และในรูป

ดิจิตอลได้เป็นอย่างดี 
43. จัดเตรียมงานและเตรียมข้อมูลเพ่ือปฏิบัติงานแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี 
44. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลด้านวิชาการ และเศรษฐกิจ 

สังคม เพ่ือใช้ในการวางแผน 
45. ปฏิบัติงาน ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม 
46.   ศึกษารายละเอียดของงานโครงการตามนโยบายและแผนงานของกรมฯ  

เพ่ือจัดทําแผนแม่บท และแผนงบประมาณประจําปี 
47.  ประมวลและแปรข้อมูลการพัฒนาระบบข้อมูลเอกสารงานวิจัย เพ่ือใช้

แนวทางในการจัดการทรัพยากรดินอย่างย่ังยืน ปรับปรุงบํารุงดิน และการ
ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

48.   ปฏิบัติงานด้าน IT และสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ การประยุกต์การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปเก่ียวกับการจัดการและ
พัฒนาที่ดิน การสร้างเว็บไซต์ การเตรียมฐานข้อมูลการจัดการที่ดินอย่าง
ย่ังยืน 

49.   ปฏิบัติงานช่วยนักวิจัยในการวางแผนการทดลอง วิเคราะห์สถิติและข้อมูล
ต่างๆ ในงานวิจัย 

50.   รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวบรวม
ข้อมูลโครงการวิจัย 

51. ประสานงานและกํากับดูแลการบริหารงานของกรมให้เป็นไปตามเจตนารมย์
ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

52.   ติดตามการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคหลังการปฏิรูประบบราชการ 
53.  ปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
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54. สนับสนุนดูแลการดําเนินงานตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

55.  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

56.   สามารถจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปีของสํานักงาน 
57.   จัดทําระเบียบวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมได้ 
58.  สามารถประสานงานทางระบบ Electronic กับหน่วยงานต่างๆ  เช่น   
  (58.1)สํานักงานเลขาธิการ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

แปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ที่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี 
 (58.2)ประเทศสมาชิกภาคีอนุสัญญา จํานวน 193 ประเทศ   
 (58.3)  ผู้จัดการโครงข่ายหลัก (TPN) ของอนุสัญญาและ    
 (58.4)  ส่วนราชการในประเทศไทย 
59. สามารถใช้ระบบ Internet เพ่ือตรวจเอกสาร เรื่องภัยแล้งและความเสื่อม

โทรมของดินประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
60. สามารถจัดทํา Power Point ในรูป Graphic และ Non- Graphic 

ประกอบการบรรยายในที่ประชุมได้ 
61.   สามารถติดตามภูมิอากาศ (Monitor) ทั่วโลกทางระบบ Electronic  

จาก WMO และองค์กรอ่ืนๆ 
62.  สามารถวิเคราะห์ความแห้งแล้งจากข้อมูลภูมิอากาศโลกได้ รวมทั้งจัดทํา

แผนที่ในระบบ G.I.S 
63. ทําหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการรวบรวม  ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูล  เพ่ือใช้

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ผู้บริหารรับผิดชอบ 
64.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้กับผู้บริหาร 
65.  ทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้เช่ียวชาญ ในการรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ สถิติวิเคราะห์

และตรวจสอบข้อมูล  
66.   จัดรายงาน ร่างเอกสารโต้ตอบ จัดเตรียมเอกสารการประชุม  
67.  จัดทําแผนปฏิบัติการแห่งชาติ วิจัยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

ติดตามการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศไทยและจัดทํารายงาน
ความก้าวหน้าประจําปี 

68.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน 18,000  บาท 

สทิธปิระโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 
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คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  (1) ความรู้ เ ก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ 
  (2) ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์เบ้ืองต้นเก่ียวกับนโยบาย

ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
  (3) ความรู้ เ ก่ียวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์  

การจัดทําแผนงาน/โครงการ การจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล 
 
 

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


