
  

 

 

 

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 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๑.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.3 ตําแหน่งนักสํารวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.4 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 

รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 
๒. คณุสมบตัทิั่วไป และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหนง่ของผู้มีสทิธสิมัครเข้ารบัการเลือกสรร 

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

ไม่สมประกอบ 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 และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ 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   ตั้งแต่วันอังคารที่  8 เมษายน 
2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ  ทัง้นีผู้ส้มัครมีสทิธสิมัครสอบไดเ้พยีง
ตําแหน่งเดียวเท่านั้น 

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 17 เมษายน 2557 

(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 

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จํานวน  ๑๐๐ บาท 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน  ๑๐๐ บาท 
ตําแหน่งนักสํารวจดิน    จํานวน  100 บาท 
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์    จํานวน  100 บาท 

 

๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ     
                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  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  ในวันพุธที่  23 เมษายน 2557 
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  

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 จะให้ 
ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับ
ที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน  จะให้ 
ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 





 
รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทัว่ไป สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
ลงวันที่  31 มีนาคม 2557 

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

 
1. ตาํแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ชื่อตาํแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จัดจ้างคร้ังแรกปฏิบัติงานที่  

1. สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
2. สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
3. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1      

 
 ขอบข่ายงานที่จะใหป้ฏบิตั ิโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ จดัทําแผน-งบประมาณ 
 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ร่างและพิมพ์หนังสือราชการ และการรับ-ส่งเอกสาร ค้นคว้า 
  และจัดเก็บเอกสาร จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดทํารายงานต่างๆ 
 3. รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการบันทึก 
   ข้อมูลต่างๆ 
 4. ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
 5. จัดทําใบสําคัญ บัญชี พัสดุ และเอกสาร การเงิน-พัสดุระดับต้น 
 6. จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การนําเงินส่งคืนสํานักงานคลังจังหวัด 
 7. การบันทึกขอ้มูล งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ นําเข้าและจัดเก็บข้อมูลในรูป  
  Digital  บันทึกข้อมูล Web-Site บันทึก Stock การรับจ่ายวัสดุการเกษตร  
  บันทึกข้อมูลหมอดินอาสา และตรวจสอบข้อมูลบริการประชาชน 
 8. งานเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์งานตามข้อตกลง PSA และ P.S.O ฯลฯ 
 9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
อัตราว่าง   3 อัตรา 
ค่าตอบแทน   18,000 บาท 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่   30 กันยายน  2557 
 



 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ขอ้ดังน้ี 

1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่รับผดิชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัด
ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุร ีชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
 
 



 
รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทัว่ไป สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
ลงวันที่  31 มีนาคม 2557 

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

 
2. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  ชื่อตาํแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จัดจ้างครั้งแรกปฏิบัติงานที่  

 1. สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1    
2. สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1    

 

 ขอบข่ายงานที่จะใหป้ฏบิตั ิโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 
 1. จัดทําแผน/โครงการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสอดคล้องตาม 
      ยุทธศาสตรข์องกรม หรือจงัหวัด 
 2. รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลพร้อมเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 3. ปฏิบัติงาน ติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม 
 4. ประสานงานจัดทําแผนแมบ่ทและแผนงบประมาณประจําปี 
 5. ศึกษารายละเอียดของงาน โครงการตามนโยบายและแผนงานของกรม 
 6. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และอนกุรรมการ 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
อัตราว่าง   2 อัตรา 
ค่าตอบแทน   18,000 บาท 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่   30 กันยายน  2557 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ขอ้ดังน้ี 

1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่รับผดิชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัด
ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุร ีชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
 
 



 
รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทัว่ไป สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
ลงวันที่  31 มีนาคม 2557 

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

 
3. ตาํแหน่ง นักสํารวจดิน  
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  ชื่อตาํแหน่ง นักสํารวจดิน จัดจ้างคร้ังแรกปฏิบัติงานที่ 

      กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
 ขอบข่ายงานที่จะใหป้ฏบิตั ิโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1. ช่วยสํารวจดินอย่างละเอียดเพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรดินในพ้ืนที่ต่างๆ  
มีความเหมาะสมของดินและปัจจัยที่เป็นข้อจํากัดในการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร 

2. ช่วยสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ร่วมจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพ้ืนที่ตลอดจนวิเคราะห์สนับสนุนผลติ
และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินเพ่ือสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการ
กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ร่วมให้ข้อมลูและคําแนะนําทางด้านลักษณะและสมบัติดินในรูปของแผนที่ดิน แผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนการใช้ที่ดิน แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
อัตราว่าง   1 อัตรา 
ค่าตอบแทน   18,000 บาท 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่   30 กันยายน  2557 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ขอ้ดังน้ี 

1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่รับผดิชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัด
ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุร ีชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

2. คุณวุฒิปริญญาตรี  
- สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
- สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 



 
รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทัว่ไป สาํนกังานพฒันาทีด่นิ 
ลงวันที่  31 มีนาคม 2557 

------------------------------------- 
 
4. ตาํแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ชื่อตาํแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จัดจ้างคร้ังแรกปฏิบัติงานที่ 

       กลุ่มวิเคราะห์ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
 

 ขอบข่ายงานที่จะใหป้ฏบิตั ิโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ดิน นํ้า พืช และวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติการและในหน่วยปฏิบัติการ 
  เคลื่อนที ่
 2. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน เช่น ฟอสฟอรัส  
  โพแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม   
 3.  ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารท้ังหมดในพืช ปุ๋ยและ 
  วัสดุปรับปรุงดินรวมทั้งงานเร่งด่วนในการรับรองมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร 
 4. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมสารละลายชนิดต่างๆ ในงานตรวจสอบ 
  วิเคราะห์ชนิด และปริมาณแรใ่นดิน หิน หินผุ และดินในลักษณะธรรมชาติ โดยวิธีการ 
  ทางจุลสัณฐาน 
 5. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบสมบัติทางเคมี 
   ของดิน  สาเหตุปัญหาของดินและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาตรการปรับปรุง และ 
   แก้ไขปัญหาของดิน 
 6. วิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าตามรายการดังน้ี ออกซิเจนละลายนํ้าไนโตรเจน ไนเตรด แอมโมเนีย  
  ซัลเฟต ฟอสเฟต คลอไรด์ คารบ์อเนตไบคาร์บอเนต ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ดิน พืช  
 7. วิเคราะห์ วิจัยดิน ในห้องทดลอง ศึกษาวิจัย การกําหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ 
 8.  เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถในสาขาโรคพืชหรือชีววิทยาเกี่ยวกับทางด้านการคัดแยกและ    
  ทดสอบกิจกรรมของจุลินทรีย์เพ่ือคัดเลือกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรสําหรับ 
  เพ่ิมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์และความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
  9.  ปฏิบัติหน้าที่ในการสํารวจและเก็บตัวอย่างดินและวัสดุเศษพืชในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือ 
  นํามาคัดแยกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร และสาํหรับเป็นฐานข้อมูลจุลินทรีย์ 
  ดินทางการเกษตรตามกลุ่มชุดดินของประเทศไทย 
 10. ศึกษาและวิจัยในด้านคัดแยกประเภทจุลินทรย์ีทางการเกษตรในขั้นต้นและการแยก 
  เช้ือจลุินทรีย์ให้บริสุทธ์ิ 
 11. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในด้านการทดสอบกิจกรรมจุลินทรีย์ดินเพ่ือคัดเลือกจุลินทรีย์ดิน 
  ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ ์
  ของดิน 
 



 12. ศึกษา วิจัย และพัฒนาในด้านการขยายเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร 
  เพ่ือผลิตให้ได้เป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์สําหรับผลติเป็นผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ต่อไป 
 13. ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ 
  ทางการเกษตรรวมถึงการเก็บรักษาและการอยู่รอดของเช้ือจุลินทรีย์เพ่ือตรวจสอบ 
  ประสิทธิภาพกิจกรรมของจุลนิทรีย์ 
 14. มีความสามารถในด้านการให้บริการข้อมูล การจัดนิทรรศการ และการสาธิตเกี่ยวกับ 
  การผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรหน่วยงาน 
  ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้องทั่วไป 
 15. สนับสนุนงาน วิจัยงาน สาธิต ทดสอบ ในด้านดิน นํ้า พืช 
 16. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์  และวิเคราะห์งานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 
 17. ให้คําแนะนํา เผยแพรใ่หค้วามรู้แก่เกษตรกร และบุคคลท่ัวไป 
 18. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  สําเร็จรูป Microsoft   
 19. จัดทํา Web page  เพ่ือเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัยและ 
  ปรับปรุงฐานข้อมูลดิน 
 20. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 
อัตราว่าง   2 อัตรา 
ค่าตอบแทน   18,000 บาท 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่   30 กันยายน  2557 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ขอ้ดังน้ี 

1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่รับผดิชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัด
ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุร ีชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

2. คุณวุฒิปริญญาตรี  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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