
   

 

 

 

ประกาศกรมพฒันาทีด่ิน 
เรือ่ง   รับสมคัรบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

ด้วยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และ ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตาํแหน่ง  กลุม่งาน  และรายละเอยีดการจ้างงาน 

  - ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 
๒. คณุสมบัตทิัว่ไป และคณุสมบัตเิฉพาะสาํหรับตําแหนง่ของผูม้สีทิธสิมคัรเข้ารับการเลอืกสรร 

คณุสมบัตทิัว่ไป 
(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

อื่นของรัฐ 
 

 



- 2 - 
 
  หมายเหต ุ  ผูท้ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่าํสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรอืพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่นและจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย 
 

คณุสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 
 
๓. การรบัสมคัร

๓.๑  วัน  เวลาและสถานทีร่บัสมคัร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดิน

เขต 1  เลขที่ 56 หมู่ 2 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   ตั้งแต่วันพุธที่ 30 กรกฎาคม -  อังคาร
ที่  5 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ   

๓.๒   หลกัฐานที่ตอ้งยืน่พรอ้มใบสมคัร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด  ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  

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

วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รบัอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 

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

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

(หากหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครของผู้สมัครรายนั้น 
ๆ)

๓.๓  ค่าสมคัรสอบ 
ผู้สมัครต้องเสยีค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตามอตัรา คือ 

- ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร   จํานวน  ๑๐๐ บาท 
๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ     

                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด     
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อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น  และจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย  

4. การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเข้ารบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ  และกาํหนด
วัน  เวลา  สถานทีใ่นการประเมนิ 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ  รวมทั้งกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน  ในวันศุกร์ที่  8 สิงหาคม 2557 ณ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และทาง http://r01.ldd.go.th   www.ldd.go.th   

5 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และวิธีการประเมิน
สมรรถนะ  ดังนี้ 
  ๕.๑  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 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. เกณฑก์ารตัดสนิ

 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 

http://www.ldd.go.th/




 
รายละเอยีดเกีย่วกบัการรับสมคัร 

ตามประกาศรบัสมคัรพนกังานราชการทั่วไป สํานกังานพฒันาทีด่ินเขต 1 
ลงวนัที ่ 21 กรกฎาคม 2557 
------------------------------------- 

 
 
1. ตาํแหนง่ นกัวิชาการเกษตร 
 กลุม่งานบรหิารทั่วไป 
 ชื่อตาํแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดจ้างครั้งแรกปฏิบัติงานที่  

1. สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี สาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1   
2. สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี สาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  
3. สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1      

 
 ขอบข่ายงานทีจ่ะใหป้ฏิบตั ิโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึง
การอนุรักษ์ดินและน้ํา ด้วยมาตรการต่างๆ แก้ไขพื้นที่ดินที่มีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดิน
กรด ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินที่สูง พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ในเขตชลประทาน 
พื้นที่นานอกเขตชลประทาน ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
เบ้ืองต้น 

2. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านชนิดและพันธ์ุพืชใหม ่รวมถึงชนิดและอัตราของวัสดุปรับปรุงดิน 
เพื่อนํามาปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ําให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ
ข้อจํากัด เพื่อเผยแพร่ใหก้ับเกษตรกรและผูส้นใจ ติดตามความก้าวหน้าระบบ IT 

3. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ํา พืช 

5. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์
วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ (GIS) และการ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

6. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร 
7. เตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก การวิเคราะห์สายพันธ์ุทางด้าน DNA และการตรวจสอบและ

วิเคราะห์ DNA 
8. ปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของหญ้าแฝก 
9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําใน

พื้นที่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งจัดทําข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site 
10. การถ่ายทอดเทคโนโลย ี วางแผนการอนุรักษ์ดินและน้ํา แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหาการใช้

ประโยชน์ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินต่างๆ ในการจัดทํา
หมู่บ้านพัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาที่ดินอื่นๆ 

11. จัดทําแผนงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ 



12. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมลูดิน เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงาน
วิชาการในด้านต่างๆ 

13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษา 
ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ น้ํา พืช 

14. จัดทํา Web page เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัย และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลดิน 

15. สนับสนุนงานวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ในด้านดิน น้ํา พืช 
16. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลการเกษตรเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย 

เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่างๆ 
17. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมด้านการใช้ที่ดิน ปฏิบัติงาน

สํารวจภาคสนาม ปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ผลติแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของพื้นที่
รับผิดชอบ และจัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพื่อการประเมินผลผลิต 

18. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประเมินพยากรณ์ผลผลติพืช โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และ
ข้อมูลจากดาวเทียมในการจดัทําแผนที่ต่างๆ 

19. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชและผลผลิตพืช ได้แก่ 
ลักษณะของ ดิน น้ํา ภูมิอากาศ และการจัดการ เพื่อกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรบัพืช
เศรษฐกิจ กําหนดเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการและบนพื้นที่สูงและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นๆ ในการศกึษาจําแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการจัด
ที่ดินทํากินใหแ้ก่ราษฎรในพืน้ที่ต่างๆ 

20. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน น้ํา เพื่อวางแผนการเกษตรในพื้นที่เกษตร
แข่งขันและพอเพียง 

21. ศึกษาวิเคราะหข์้อมูล ด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดการดินและน้ําในพืน้ที่
เสี่ยงภัย 

22. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตร หรือที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งขอ้มูล 

23. รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการพัฒนาที่ดิน และภูมิปัญญา
เกษตรกร จากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดทําให้ออกมาอยู่ในลักษณะเอกสาร บทความหรือ
เอกสารคําแนะนําเพื่อการเรียนรู้และการถา่ยทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภายในกรมฯ 

24. จัดหมวดหมู่เอกสาร บทความ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นคลังขอ้มูลความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานํากลับมาใช้ใหม ่

25. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนํามาจัดทําสื่อเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กบัหัวหน้างานภายในกรมฯ 

26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพื้นที่จริงในงาน/โครงการที่ได้รับ
มอบหมาย 

27. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านชนิดและพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ในการปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และข้อจํากัดดิน เพื่อเผยแพร่ใหก้ับเกษตรกรและผู้สนใจ 

28. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินอย่างยั่งยืน 

29. เป็นผู้มีความรูใ้นด้านการส่งเสริม เผยแพร ่ ประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ และสาธิต 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จลุินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบบเกษตรยั่งยืน 



30. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์
วิจัย เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร จัดทําขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษา 
ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ํา พืช 

32. รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ และภูมิอากาศเพื่อประมวลผลในการจัดทํา
ระบบเตือนภัยต่างๆ ทั้งแห้งแล้ง น้ําท่วม ดินถล่ม 

33. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร เพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมต่างๆ ประเภทพื้นที่แห้ง
แล้ง พื้นที่ร้าง ดินดาน และดินเค็ม 

34. ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในด้านการแก้ปัญหาดินและความเสื่อมโทรมของดิน 
35. ทําหน้าที่ช่วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในการค้นคว้าข้อมูลงานวิชาการ เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจในการนําเสนอโครงการ 
36. ศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานวิจัย วิเคราะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยใน
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 

37. สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธ์ุพืช เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
38. ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาที่ดิน 
39. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหนว่ยงาน

ของรัฐทั้งหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นๆ 
40. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับ การสํารวจดิน การปรับปรุงพันธ์ุพืช

เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรยั่งยนื การขยายพันธ์ุหญ้าแฝก ฯลฯ 
41. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย ทัง้ในส่วนกลางหรือส่วน

ภูมิภาคหรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO) 
42. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 
อัตราว่าง   3 อัตรา 
ค่าตอบแทน   18,000 บาท 
สทิธิประโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่   30 กันยายน  2557 
 
 
คณุสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ขอ้ดังนี้ 

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

2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางปฐพีวิทยา ทางพืชศาสตร์  ทางพืชไร่ หรือ 
พืชไร่นา 
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