
  
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
 

  ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ชื่อตาํแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
     1.1 ตําแหน่งวิศวกร  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ   จํานวน  1  อัตรา 

 1.2   ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป   จํานวน  1  อัตรา 
 1.3 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   จํานวน  1  อัตรา 
 1.4 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ   จํานวน  1  อัตรา 
 
รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี 

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 
 2.1   คณุสมบตัทิั่วไป 

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

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)   ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มาย่ืนด้วย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศน้ี 

 3. การรบัสมัคร 
 3.1   ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 

3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ดังน้ี  
 (1)   ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd01.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ 
“รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1”  
 (2) ให้ผู้สมัครสอบเลือกหัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอก 
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา 
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) 
รูปถ่ายที่อัปโหลด (upload) จะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ  
 (3) ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
 (4) ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ  

3.3 การชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565  
ถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 
 ผู้สมัครสอบสามารถชําระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบ
กําหนดในแบบฟอร์มการชําระเงิน ภายใน 30 นาที หากไม่สามารถชําระเงินได้ทันตามกําหนด ผู้สมัคร
สามารถเข้าระบบเพ่ือชําระเงินได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับสมัคร ต้ังแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่  
1 กันยายน 2565 ภายในเวลา 20.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

3.4   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
   (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท  

ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้ว และเม่ือสมัครสอบและชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ 3.3 แล้ว จะไม่
คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.5 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 
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3.6 พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 
        เมื่อสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd01.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1” เพ่ือพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ พร้อมลงลายมือช่ือ และนําไป
แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน ห้ามติดรูปถ่าย ใช้เฉพาะรูปที่อัปโหลด (upload) เท่านั้น 

 
ทั้งนี้  บัตรประจําตัวสอบถือเป็นเอกสารสําคัญที่ต้องนําไปแสดงตนเพื่อใช้ใน

การเข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจําตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจําตัวสอบ 
แต่หากรูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 3.2 (2)  
ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นเดียวกัน 

4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เก็บรวบรวม ใช้ หรือ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือใช้สําหรับการสมัครสอบ โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะรักษาข้อมูลไว้ 
เป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2565  ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์  
 4.3 การสมัครสอบตามข้ันตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซ่ึงผู้สมัครสอบนํามาย่ืน 
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณี
ผู้สมัครย่ืนเอกสารปลอมสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะดําเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย 

 และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะน้ัน
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
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5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 12 กันยายน  2565     
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.ldd.go.th เ ลื อ ก หั ว ข้ อ  “ข่ า ว รั บ ส มั ค ร ง า น ” ห รื อ เ ข้ า ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
https://ldd01.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://r01.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”  

                   6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                        หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2  ดังน้ี 
 6.1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน) 
   ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบ แนบท้ายประกาศน้ี 
 6.2  ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร แนบท้าย
ประกาศน้ี 
 โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 
โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบบุคลิกภาพ พฤติกรรม รวมท้ังความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมที่ถูกต้องดีงามของ 
ผู้เข้ารับการประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถ ความประพฤติเหมาะสม  
มีคุณสมบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และทักษะสมรรถนะและอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 ทั้งน้ี  จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลัง (แต่ถ้าหากผู้สมัครมีจํานวนน้อย อาจดําเนินการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจํานวนผู้สมัคร)  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ 
“ข่าวรับสมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd01.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://r01.ldd.go.th 
เลือกหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”  
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 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้อง ย่ืนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2  
(สอบสัมภาษณ์) 

7.1   ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
7.2  สําเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัครสอบ
โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครสอบ คือวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อม 
ใบสมัครสอบได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและ
วันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 

7.3   ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้านหรือสําเนาทะเบียนบ้าน 
ต่อเจ้าหน้าที่ 

7.4   สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณีช่ือ 
– ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.8  หรือ แบบ สด.9  หรือ แบบ สด.43 จํานวนอย่างละ 
1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า  

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องนํา
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สงัคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อน่ึง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังน้ีต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 





รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป  
สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 1 

(แนบทา้ยประกาศสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 ลงวันที่  17 สิงหาคม 2565) 
------------------------------------- 

 
 
1. ตําแหน่ง วิศวกร  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
 จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 
  - กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จังหวัดปทุมธานี) 
 
 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1. สํารวจ ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง งานบํารุง งานบูรณะ
ซ่อมแซม งานอํานวยความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

2. ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้างอาคาร สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  

3. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือกําหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เก่ียวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4. ช่วยตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บํารุงบูรณะซ่อมแซม และอํานวยความปลอดภัย 
ในงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ค่าตอบแทน   19,500 บาท 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
    เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่   30 กันยายน 2566  
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 3 ข้อดังน้ี 

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน 
ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมสํารวจ 

2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
3. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ที่อยู่ในพ้ืนที่ความ

รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จ.ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี 
สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร) 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒติามที่ ก.พ. รับรอง ไดใ้นเว็บไซต์  
https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum 
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หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 1 

 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ีโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  (1) ความรู้เก่ียวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยม ของกรมพัฒนาที่ดิน 
  (2) ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดินด้านวิศวกรรม 
  (3) ความรู้ด้านการออกแบบงานระบบต่างๆ เพ่ือการพัฒนาที่ดินด้านวิศวกรรมและ  
การจัดการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
  (4) ความรู้เก่ียวกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การออกแบบ คํานวณ 
ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้าง ฯลฯ 
 
หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 2  

 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  (1)  ความรู้ ความสามารถ   
  (2)  สมรรถนะ 
  (3)  บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ   
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2. ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 
  - สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  
 
 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตั ิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึง
การอนุรักษ์ดินและนํ้า ด้วยมาตรการต่างๆ แก้ไขพ้ืนที่ดินที่มีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยวจัด  
ดินกรด ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินที่สูง พ้ืนที่ลาดชัน พ้ืนที่ ในเขต
ชลประทาน พ้ืนที่นานอกเขตชลประทาน ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย โดยตรวจสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

2. ศึกษา วิจัย และพัฒนา ด้านชนิดและพันธ์ุพืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตราของวัสดุปรับปรุง
ดิน เพ่ือนํามาปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษ์ดินและนํ้าให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และ
ข้อจํากัด เพ่ือเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ติดตามความก้าวหน้าระบบ IT 

3. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล เพ่ือให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่าง ๆ รวมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับงานวิจัย เพ่ือใช้ศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเก่ียวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ ดิน นํ้า พืช 

5. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับงานวิจัย เพ่ือใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
วิจัย เก่ียวกับงานวิชาการเกษตร จัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

6. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เก่ียวกับงานวิชาการเกษตร 
7. เตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก การวิเคราะห์สายพันธ์ุทางด้าน DNA และการตรวจสอบและ

วิเคราะห์ DNA 
8. ปฏิบัติงานวิจัยเก่ียวกับหญ้าแฝก 
9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 

ในพ้ืนที่ภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งจัดทําข้อมูลระบบเผยแพร่บน website 
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุรักษ์ดินและนํ้า แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหาการใช้

ประโยชน์ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และสถานีพัฒนาที่ดินต่าง ๆ ในการจัดทํา
หมู่บ้านพัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาที่ดินอ่ืน ๆ 

11. จัดทําแผนงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ 
12. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลดิน เพ่ือใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย เก่ียวกับงาน

วิชาการในด้านต่าง ๆ 
13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่าง ๆ รวมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับงานวิจัย เพ่ือใช้ศึกษา 

ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เก่ียวกับงานวิชาการเกษตร ด้านความสัมพันธ์ 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 

เก่ียวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่าง ๆ 
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17. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมด้านการใช้ที่ดิน ปฏิบัติงาน
สํารวจภาคสนาม ปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ผลิตแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของพ้ืนที่
รับผิดชอบ และจัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพ่ือการประเมินผลผลิต 

18. ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือประเมินพยากรณ์ผลผลิตพืช โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และ
ข้อมูลจากดาวเทียมในการจัดทําแผนที่ต่าง ๆ 

19. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่เก่ียวข้องกับการปลูกพืชและผลผลิตพืช ได้แก่ 
ลักษณะของ ดิน นํ้า ภูมิอากาศ และการจัดการ เพ่ือกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืช
เศรษฐกิจ กําหนดเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่โครงการและบนพ้ืนที่สูง และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการศึกษาจําแนกพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน 
เพ่ือการจัดที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

20. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน นํ้า เพ่ือวางแผนการเกษตรในพ้ืนที่เกษตร
แข่งขันและพอเพียง 

21. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตร เพ่ือใช้ในการจัดการดินและนํ้า 
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

22. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตร หรือ 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งข้อมูล 

23. รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการพัฒนาที่ดิน และภูมิปัญญา
เกษตรกร จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จัดทําให้ออกมาอยู่ในลักษณะเอกสาร บทความหรือ
เอกสารคําแนะนําเพ่ือการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภายในกรมฯ 

24. จัดหมวดหมู่เอกสาร บทความ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นคลังข้อมูลความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหานํากลับมาใช้ใหม่ 

25. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพ่ือนํามาจัดทําสื่อเพ่ือการเรียนรู้และเพ่ือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับหัวหน้างานภายในกรมฯ 

26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพ้ืนที่จริงในงาน/โครงการที่ได้รับ
มอบหมาย 

27. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านชนิดและพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ในการปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนที่และข้อจํากัดดิน เพ่ือเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 

28. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ 
ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารงุดินอย่างย่ังยืน 

29. เป็นผู้มีความรู้ในด้านการส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ และสาธิต 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน ในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบเกษตรย่ังยืน 

30. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับงานวิจัย เพ่ือใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
วิจัย เก่ียวกับงานวิชาการเกษตร จัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ 
การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่าง ๆ รวมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับงานวิจัย เพ่ือใช้ศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัย เก่ียวกับงานวิชาการด้านความสัมพันธ์ ดิน นํ้า พืช 

32. รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ และภูมิอากาศเพ่ือประมวลผลในการจัดทํา
ระบบเตือนภัยต่าง ๆ ทั้งแห้งแล้ง นํ้าท่วม ดินถล่ม 
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33. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร เพ่ือวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่เสื่อมโทรมต่าง ๆ ประเภทพ้ืนที่แห้ง
แล้ง พ้ืนที่ร้าง ดินดาน และดินเค็ม 

34. ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านการแก้ปัญหาดินและความเสื่อมโทรมของดิน 
35. ทําหน้าที่ช่วยผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญในการค้นคว้าข้อมูลงานวิชาการ เพ่ือใช้ในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจในการนําเสนอโครงการ 
36. ศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัย เก่ียวกับงานวิชาการ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล

เบ้ืองต้นเก่ียวกับงานวิจัย วิเคราะห์สถิติ เป็นผู้ ช่วยในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัย 
ในโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 

37. สาธิตการพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธ์ุพืช เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
38. ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาที่ดิน 
39. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหน่วยงาน

ของรัฐทั้งหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
40. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เก่ียวกับการสํารวจดิน การปรับปรุงพันธ์ุพืช

เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรย่ังยืน การขยายพันธ์ุหญ้าแฝก ฯลฯ 
41. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนกลางหรือ 

ส่วนภูมิภาค หรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO) 
42. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 
ค่าตอบแทน    18,000 บาท 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
    เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่   30 กันยายน 2566  
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ขอ้ดังน้ี 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา  
ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพี
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางการผลิตพืช  
ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร  
ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยี
การผลิตพืช ทางเทคโนโลยีการเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ที่อยู่ในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จ.ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี 
สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร)  
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ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒติามที่ ก.พ. รับรอง ไดใ้นเว็บไซต์  
https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum  
 
หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 1 

 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ีโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 (1) ความรู้เก่ียวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยม ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 (2) ความรู้เก่ียวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร 

การอนุรักษ์ดินและนํ้า การจัดการดิน การปรับปรุงบํารุงดินการวางแผนการใช้ที่ดินและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีเก่ียวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น   

 
หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 2  

 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1)  ความรู้ ความสามารถ   

 (2)  สมรรถนะ   
 (3)  บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ   
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3. ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 
  - กลุ่มวิเคราะห์ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จังหวัดปทุมธานี) 
 
 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ สมบัติทางเคมีของ
ดินสาเหตุปัญหาของดิน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาตรการปรับปรุง และแก้ไข
ปัญหาของดิน 

2. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป Microsoft 

3. วิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าตามรายการดังน้ี ออกซิเจนละลายนํ้า ไนโตรเจนไนเตรด แอมโมเนีย
ซัลเฟต ฟอสเฟต คลอไรด์ คาร์บอเนต ไบคาร์บอเนต ช่วยนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ดินพืช 

4. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ในการเตรียมสารละลายชนิดต่าง ๆ ในงานตรวจสอบ
วิเคราะห์ ชนิดและปริมาณแร่ในดิน หิน หินผุ และดินในลักษณะธรรมชาติ โดยวิธีการ 
ทางจุลสัณฐาน 

5. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารทั้งหมดในพืชปุ๋ยและวัสดุ
ปรับปรุงดิน รวมทั้งงานเร่งด่วน ในการรับรองมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร 

6. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์งานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 
7. วิเคราะห์วิจัยดินในห้องทดลอง ศึกษาวิจัยการกําหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ 
8. จัดทํา Web page เพ่ือเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์วิจัยและ

ปรับปรุงฐานข้อมูลดิน 
9. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน เช่น ฟอสฟอรัส โพแตส 

เซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 
10. วิเคราะห์ดิน นํ้า พืช และวัสดุปรับปรุงดิน ในห้องปฏิบัติการและในหน่วยปฏิบัติการ

เคลื่อนที่ 
11. สนับสนุนงานวิจัย งานสาธิตทดสอบในด้านดิน นํ้า พืช 
12. ให้คําแนะนํา เผยแพร่ ให้ความรู้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป 
13. ปฏิบัติงานเก่ียวกับทางด้านการคัดแยก และทดสอบกิจกรรมของจุลินทรีย์เพ่ือคัดเลือก

จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรสําหรับเพ่ิมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ และความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

14. ปฏิบัติหน้าที่ในการสํารวจ และเก็บตัวอย่างดิน และวัสดุเศษพืชในพ้ืนที่การเกษตร 
เพ่ือนํามาคัดแยกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร และสําหรับเป็นฐานข้อมูล
จุลินทรีย์ดินทางการเกษตรตามกลุ่มชุดดินของประเทศไทย 

15. ศึกษาและวิจัย ในด้านคัดแยกประเภทจุลินทรีย์ทางการเกษตรในข้ันต้น และการแยก
เช้ือจุลินทรีย์ให้บริสุทธ์ิ 

16. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ในด้านการทดสอบกิจกรรมจุลินทรีย์ดิน เพ่ือคัดเลือกจุลินทรีย์ดิน
ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง สําหรับนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 
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17. ศึกษา วิจัย และพัฒนา ในด้านการขยายเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร 
เพ่ือผลิตให้ได้เป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์สําหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ต่อไป 

18. ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณสมบัติของเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
ทางการเกษตร รวมถึงการเก็บรักษา และการอยู่รอดของเช้ือจุลินทรีย์ เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพกิจกรรมของจุลินทรีย์ 

19. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลการจัดนิทรรศการและการสาธิตเก่ียวกับการผลิตและ
ใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้องทั่วไป 

20. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
ค่าตอบแทน   18,000 บาท 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
    เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่   30 กันยายน 2566 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ข้อดังน้ี 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี 
-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา  

ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร  
ทางเคมีการเกษตร  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
2. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ที่อยู่ในพ้ืนที่ความ

รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จ.ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี 
สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร)  

 
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒติามที่ ก.พ. รับรอง ไดใ้นเว็บไซต์  
https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum 
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หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 1 

 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ีโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  (1) ความรู้เก่ียวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยม ของกรมพัฒนาที่ดิน 
  (2) การวิเคราะห์ วิจัย พืช ปุ๋ย และการปรับปรุงบํารุงดิน วางแผนการใช้ที่ดิน และการใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เก่ียวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 
  (3)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สมบัติทางเคมีและกายภาพที่เก่ียวข้องกับดิน โครงสร้างดิน  
และแร่ในดิน 
  (4)  ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกค้าง จากการทําการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (5)  ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 2  

 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  (1)  ความรู้ ความสามารถ   
  (2)  สมรรถนะ 
  (3)  บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ   
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4. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  กลุ่มงานบริการ 
 จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 
  - สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
 
 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
2. รับ-ส่งหนังสือ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3. แจ้งเวียนหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
4. จัดเก็บเอกสาร และรายงานต่าง ๆ และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5. แจกจ่ายสารเร่งให้แก่เกษตรกรทั่วไป  

 
ค่าตอบแทน   11,280 บาท 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
    เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่   30 กันยายน 2566 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ข้อดังน้ี 

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ 
2. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ที่อยู่ในพ้ืนที่ความ

รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จ.ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี 
สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร) 

 
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒติามที่ ก.พ. รับรอง ไดใ้นเว็บไซต์  
https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum 
 
หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 1 

 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ีโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  (1) ความรู้เก่ียวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยม ของกรมพัฒนาที่ดิน 
  (2) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับงานธุรการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
  (3) ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  (4) ความรู้เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  (5) ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 2  

 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  (1)  ความรู้ ความสามารถ   
  (2)  สมรรถนะ 
  (3)  บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ   
 




	jl25650817
	003-01-ประกาศรับสมัครออน์ไลน์ สพข. _ชุดแก้ไขการ
	003-02-_แนบท้ายประกาศ_-รายละเอียดเกี่ยวกับการร
	jl25651208
	jl25651119
	แผนที่



	เอกสารสแกน

