
  

 

 

 

ประกาศสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

----------------------- 

ด้วยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑. ชื่อตาํแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  กลุม่งานบริหารทั่วไป 
๑.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.3 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.4 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 
๒. คณุสมบตัทิั่วไป และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหนง่ของผู้มีสทิธสิมัครเข้ารบัการเลือกสรร 

คณุสมบตัทิั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
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  หมายเหต ุ  ผูท้ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่าํสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรอืพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่นและจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 
 
๓. การรบัสมัคร 

๓.๑  วัน  เวลาและสถานทีร่บัสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดิน

เขต 1  เลขที่ 56 หมู่ 2 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   ตั้งแต่วันที่  19 สิงหาคม 2556 
ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ  ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้เพียงตําแหน่งเดียว
เท่านั้น 

๓.๒   หลกัฐานทีต่้องย่ืนพรอ้มใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด  ๑.๕ x ๒ น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน  

๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน  3 รูป)  
(๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษา (ใบรับปริญญา) และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี

วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รบัอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 . 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน  

ช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกนั) อย่างละ ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 

(หากหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครของผู้สมัครราย
นั้น ๆ) 

๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องเสยีค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังน้ี 

ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  ๑๐๐ บาท 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๑๐๐ บาท 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  จํานวน  100 บาท 
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  จํานวน  100 บาท 

 

๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ     
                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้            
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด     
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อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้ง
น้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน  และจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย  

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และ
กําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ  รวมทั้งกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน  ในวันที่  2 กันยายน 2556 ณ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และทาง http://r01.ldd.go.th   www.ldd.go.th   

5 หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลอืกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และวิธีการประเมิน
สมรรถนะ  ดังน้ี 
  ๕.๑  ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ตามขอบข่ายงานที่จะต้อง
ปฏิบัติ (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

๕.๒  ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ คุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ)์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๕.๒.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 
๕.๒.๒  การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริม่และปฏิภาณไหวพริบ 
๕.๒.๓   มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
๕.๒.๔   ทัศนคติ แรงจูงใจ 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๕.๑ ก่อน               
และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่ ๕.๒ ในครั้งที่ ๒ ต่อไป แต่ถ้า
หากผู้สมัครมีจํานวนน้อย อาจดําเนินการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ ในข้อ ๕.๒ ในวันเดียวกัน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่
กับจํานวนผู้สมัคร 

6. เกณฑ์การตดัสิน 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 60 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ              
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้
ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่
สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน  จะให้ผู้
ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 





 
รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทัว่ไป สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

------------------------------------- 
 

 
1. ตาํแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ชื่อตาํแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  (จัดจา้งคร้ังแรกปฏิบัติงานสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1) 
 ขอบข่ายงานที่จะใหป้ฏบิตั ิโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1. ตรวจสอบสมุดรายวันขั้นต้น 
2. ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทด้านสินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
3. ปรับปรุง แก้ไขรายการบัญชี 
4. จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน งบทดลอง 
5. รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
6. เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 

 
อัตราว่าง   1 อัตรา 
ค่าตอบแทน   15,960 อัตรา 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ข้อดังน้ี 

1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก 
ลพบุรี นครปฐม สระบุร ีสุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี 
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
 



 
รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทัว่ไป สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

------------------------------------- 
 

 
2. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  ชื่อตาํแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (จัดจ้างคร้ังแรกปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1) 
 ขอบข่ายงานที่จะใหป้ฏบิตั ิโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. ดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มปีระสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
3. ศึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการใช้โปรแกรม 
4. รวบรวมจัดทําข้อมูลเก่ียวกับแฟ้มข้อมูล (Meta Data) และข้อมูลแผนที ่และข้อมูลด้าน

ระบบภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําหรบัการสืบค้นและให้บริการข้อมูล และการ
ปรับปรุงข้อมูลในระยะต่อไป 

5. ออกแบบและสร้างฐานข้อมลูใน Website ของหน่วยงาน 
6. จัดทําฐานข้อมลูต่างๆ ของหน่วยงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ

ใช้ในด้านสารสนเทศ 
7. จัดเตรียม / เรียบเรียง / วิเคราะห์ข้อมูลในรูปดิจิตอลเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน 
8. ประยุกต์ใช้ Software สําเรจ็รูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะทาง 
9. จัดทําโปรแกรมเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผล ฐานข้อมูลเฉพาะทีผ่ลิต เพ่ือใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
10. ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและ

ภายนอกออกแบบ และสร้างฐานข้อมูลใน Website ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน
และจัดทําข้อมลู ในรูป Website เพ่ือจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

11. จัดทํารวบรวม Meta Data งานวิชาการ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ปรับปรุง
ฐานข้อมูลบน Intranet ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ประสานข้อมูล Call Center 

12. ควบคุมดูแลโปรแกรมสําเร็จรปูและระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในด้านการนําเข้า 
ประมวลผล ปรับแก้ ปรับปรุง และผลิตแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินและแผนที่
ภาพถ่ายออร์โธสี 

13. ศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน พัฒนาและดูแลระบบงานสารสนเทศด้าน
การเงิน การคลัง งบประมาณบัญชี พัสดุ 

 
 



 
 
อัตราว่าง   1 อัตรา 
ค่าตอบแทน   15,960 อัตรา 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ข้อดังน้ี 

1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก 
ลพบุรี นครปฐม สระบุร ีสุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี 
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

2. คุณวุฒิปริญญาตรี ในทางที่มกีารศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร (คอมพิวเตอร์) ไม่ตํ่า
กว่า 6 หน่วยกิต 

 
 



 
รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทัว่ไป สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

------------------------------------- 
 

 
3. ตาํแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  ชื่อตาํแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (จัดจ้างคร้ังแรกปฏิบัติงานฝ่ายสํารวจเพ่ือทําแผนที ่สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1) 
 ขอบข่ายงานที่จะใหป้ฏบิตั ิโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1. จัดเตรียมแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินฉบับปรับปรุง 
2. ปรับปรุงแผนทีก่ารจําแนกประเภทที่ดินในระบบดิจิตอล 
3. จัดเตรียม จัดเก็บ และให้บรกิารข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ 1 : 50,000 
4. นําเข้า ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร ข้อมูลแผนที่ลายเส้นใน

ระบบคอมพิวเตอร์ 
5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 
อัตราว่าง   1 อัตรา 
ค่าตอบแทน   15,960 อัตรา 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ข้อดังน้ี 

1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก 
ลพบุรี นครปฐม สระบุร ีสุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี 
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรอื
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ 

 



 
รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทัว่ไป สาํนกังานพฒันาทีด่นิ 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

------------------------------------- 
 
4. ตาํแหน่ง นักวิชาการเกษตร 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ชื่อตาํแหน่ง นักวิชาการเกษตร (จัดจ้างคร้ังแรกปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  สถานี
พัฒนาที่ดินสมทุรปราการ) 
 ขอบข่ายงานที่จะใหป้ฏบิตั ิโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการปรับปรุงบํารุงดิน 
รวมถึงการอนุรักษ์ดินและนํ้า ด้วยมาตรการต่างๆ แก้ไขพ้ืนที่ดินที่มีปัญหา เช่น ดิน
เปรี้ยวจัด ดินกรด ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรงั ดินที่สูง พ้ืนที่ลาดชัน พ้ืนที่ใน
เขตชลประทาน พ้ืนที่นานอกเขตชลประทาน ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย โดยตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

2. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านชนิดและพันธ์ุพืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตราของวัสดุ
ปรับปรุงดิน เพ่ือนํามาปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษ์ดินและนํ้าให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ และข้อจาํกัด เพ่ือเผยแพร่ใหกั้บเกษตรกรและผูส้นใจ ติดตาม
ความก้าวหน้าระบบ IT 

3. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบผลติพืชอินทรีย์ตาม
นโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพ่ือใช้
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเก่ียวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ 
ดิน นํ้า พืช 

5. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง 
วิเคราะห์วิจัยเก่ียวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) 
และการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

6. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เก่ียวกับงานวิชาการ
เกษตร 

7. เตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก การวิเคราะห์สายพันธ์ุทางด้าน DNA และการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ DNA 

8. ปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของหญ้าแฝก 
9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า

ในพ้ืนที่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งจัดทําข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site 
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุรักษ์ดินและนํ้า แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหาการ

ใช้ประโยชน์ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินต่างๆ ในการ
จัดทําหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาที่ดินอ่ืนๆ 

11. จัดทําแผนงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ 



12. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลดิน เพ่ือใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับ
งานวิชาการในด้านต่างๆ 

13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพ่ือใช้
ศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยเก่ียวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ นํ้า 
พืช 

14. จัดทํา Web page เพ่ือเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัย และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลดิน 

15. สนับสนุนงานวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ในด้านดิน นํ้า พืช 
16. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลการเกษตรเบ้ืองต้น เพ่ือใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 

วิจัย เก่ียวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่างๆ 
17. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมด้านการใช้ที่ดิน 

ปฏิบัติงานสํารวจภาคสนาม ปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ผลิตแผนที่สภาพการใช้
ที่ดินของพ้ืนที่รับผิดชอบ และจัดทําข้อมลูสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพ่ือ
การประเมินผลผลิต 

18. ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือประเมินพยากรณ์ผลผลติพืช โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
และข้อมูลจากดาวเทียมในการจัดทําแผนที่ต่างๆ 

19. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่เก่ียวข้องกับการปลูกพืชและผลผลิตพืช 
ได้แก่ ลักษณะของ ดิน นํ้า ภูมิอากาศ และการจัดการ เพ่ือกําหนดเขตการใช้ที่ดิน
สําหรับพืชเศรษฐกิจ กําหนดเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่โครงการและบนพ้ืนที่สูงและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการศึกษาจาํแนกพ้ืนที่ตามความเหมาะสม
ของการใช้ที่ดินเพ่ือการจัดที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพ้ืนทีต่่างๆ 

20. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน นํ้า เพ่ือวางแผนการเกษตรในพ้ืนที่เกษตร
แข่งขันและพอเพียง 

21. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตร เพ่ือใช้ในการจัดการดินและนํ้าใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

22. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตร หรือที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งขอ้มูล 

23. รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ขอ้มูลการพัฒนาที่ดิน และภูมิ
ปัญญาเกษตรกร จากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดทําให้ออกมาอยู่ในลักษณะเอกสาร 
บทความหรือเอกสารคําแนะนําเพ่ือการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
หน่วยงานภายในกรมฯ 

24. จัดหมวดหมู่เอกสาร บทความ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นคลังขอ้มูลความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดินเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหานํากลับมาใช้ใหม ่

25. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพ่ือนํามาจัดทําสื่อเพ่ือการเรียนรู้และเพ่ือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับหัวหน้างานภายในกรมฯ 

26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพ้ืนที่จริงในงาน - โครงการที่ได้รับ
มอบหมายจากสํานักฯ 

27. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านชนิดและพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ในการปรบัปรุงบํารุงดินให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และข้อจํากัดดิน เพ่ือเผยแพร่ใหกั้บเกษตรกรและผู้สนใจ 

28. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ผลติภัณฑ์จุลินทรย์ีดินในการปรับปรุงบํารุงดินอย่างย่ังยืน 



29. เป็นผู้มีความรูใ้นด้านการส่งเสริม เผยแพร ่ ประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ และ
สาธิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบบเกษตร
ย่ังยืน 

30. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง 
วิเคราะห์วิจัย เก่ียวกับงานวิชาการเกษตร จัดทําขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) และการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพ่ือใช้
ศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเก่ียวกับงานวิชาการด้านความสัมพันธ์ ดิน นํ้า 
พืช 

32. รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ และภูมอิากาศเพ่ือประมวลผลในการ
จัดทําระบบเตือนภัยต่างๆ ทั้งแห้งแล้ง นํ้าทว่ม ดินถล่ม 

33. วิเคราะหข์้อมูลการเกษตร เพ่ือวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่เสื่อมโทรมต่างๆ ประเภทพ้ืนที่
แห้งแล้ง พ้ืนทีร่้าง ดินดาน และดินเค็ม 

34. ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในด้านการแก้ปัญหาดินและความเสื่อมโทรมของดิน 
35. ทําหน้าที่ช่วยผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญในการค้นคว้าข้อมูลงานวิชาการ เพ่ือใช้ในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจในการนําเสนอโครงการ 
36. ศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับงานวิชาการ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานวิจัย วิเคราะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยใน
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 

37. สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธ์ุพืช เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
38. ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาที่ดิน 
39. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง

หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอ่ืนๆ 
40. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เก่ียวกับ การสาํรวจดิน การปรับปรุงพันธ์ุพืช

เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรย่ังยืน การขยายพันธ์ุหญ้าแฝก ฯลฯ 
41. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในสว่นกลางหรือส่วน

ภูมิภาคหรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO) 
42. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 
อัตราว่าง   1 อัตรา 
ค่าตอบแทน   15,960 อัตรา 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ข้อดังน้ี 

1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก 
ลพบุรี นครปฐม สระบุร ีสุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี 
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา 
วิทยาศาสาตร์กายภาพ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 










