
 
 

 

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
เรื่อง   รับสมคัรบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

ด้วยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง         
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑  ตําแหน่งวิศวกร  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
1.2  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.3  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.4  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.5  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  กลุม่งานบริหารทั่วไป 

     รายละเอียดแต่ละตําแหนง่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี ้

๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการเลือกสรร 

คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟอืน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตาํแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผดิทางอาญา     

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ   
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
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หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการเลอืกสรรในวันทีท่ําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างของ     
 ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงาน 
 หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไม่เกิน  
 ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคทีต่้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มาย่ืนด้วย 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตําแหน่ง 
แนบท้ายประกาศนี้ 
๓. การรับสมัคร  

  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ โดยแยกบัญชีเป็นรายจังหวัด 
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องกรอกใบสมัครและระบุว่าต้องการสมัครตําแหน่งใด และปฏิบัติงานที่ใด 

๓.๑   วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

เลขท่ี  56 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ต้ังแต่วันท่ี 2 เมษายน 
2555  ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 ในวัน และเวลาราชการ 

๓.๒   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑)  ใบสมัครให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด    ๑.๕ x ๒ นิ้ว      

โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
(๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ 

ตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ ภายในวัน
ปิดรับสมัคร คือ 12 เมษายน ๒๕๕๕ 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสําคัญ 

การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ 

หากยื่นเอกสารไม่ครบตามที่กําหนดจะไม่รับสมัคร ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร
เขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ  กํากับไว้ด้วย 

๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
  ผูส้มัครต้องเสียค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท   

  ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น 
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๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ     
                ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ   
ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร    
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น     
และจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย  

๔.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และกําหนดวัน  
เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ รวมทั้งกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 18 เมษายน ๒๕๕๕ ณ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 และทาง www.ldd.go.th    

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องไดร้ับการประเมนิความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดังนี้ 
๕.๑  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน ทดสอบโดยวิธีการสอบ

ข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
ตําแหน่งวิศวกร 
จะทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี ้
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์
จะทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี ้
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะหน์โยบายและแผน 
จะทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี ้
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี
จะทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี ้
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 
จะทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี ้
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๕.๒  คุณสมบตัิส่วนบุคคล คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  

๕.๒.๑  บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา  และวุฒิภาวะอารมณ์  
๕.๒.๒  การคดิวิเคราะห ์ความคิดริเร่ิม และปฏิภาณไหวพริบ 
๕.๒.๓  มนุษย์สัมพันธ์ และ การประสานงาน 
๕.๒.๔  ทัศนคติ แรงจูงใจ 

  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๕.๑ ก่อน               
และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่ ๕.๒ ในครั้งที่ ๒ ต่อไป แต่ถ้าหาก
ผู้สมัครมีจํานวนน้อย อาจดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในข้อ ๕.๒ ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจํานวน
ผู้สมัคร 

6.    เกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละคร้ัง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

   การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินสมรรถนะความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ ๑ และ คร้ังที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้
ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูง
กว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 2  เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

7.   การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

   สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบ โดยจะแยกบัญชีเป็นรายจังหวัด ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และทาง  
www.ldd.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป  เมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑  ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชีเป็นต้นไป 
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8.   การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่
ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการจัดจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้าม โอนย้าย หรือ ยืมตัว เว้นแต่ลาออกจาก
ราชการ 

 

               ประกาศ  ณ  วันที่   23  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       (ลงนาม)      เข้มแข็ง  ยุติธรรมดํารง 

                       (นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดํารง) 
                    ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1        

 (ลงนาม)                  ธวัชชัย  สําโรงวัฒนา 

              

       สําเนาถกูต้อง 

       จีนนี่  ไชยสนธิ์ 

 

   (นางสาวจีนนี่  ไชยสนธิ์) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันที่      มีนาคม  ๒๕๕๕ 

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

๑. ตําแหน่ง วิศวกร  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

๑.๑   ชื่อตําแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติงานฝ่ายสํารวจเพื่อทําแผนที ่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  
                          (จังหวัดปทุมธานี) 
 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1.  สํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คํานวน ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง      
งานบํารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.   ตรวจสอบ แบบแปลน โครงส้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย 

3.   ควบคุม ดแูลการปฏิบัติงานสํารวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนท่ีต่างๆ        
ที่ถูกต้อง 

4.   ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดกฎ ระเบยีบ มาตรฐาน มาตรการที่เกีย่วข้องกับวิศวกรรมโยธา และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

5.  ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ท่ีใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ 

6.  ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บํารุง บูรณะซอ่มแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสญัญา  
งานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนด 

 
อัตราว่าง  1  อัตรา  
 
ค่าตอบแทน  15,190  บาท 
 
สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ระยะเวลาการจ้าง   สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 

 
 
 
 
 
 



  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันท่ี       มีนาคม  ๒๕๕๕ 

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

๒. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

2.๑   ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์ ปฏิบัติงานที่ 
    2.1.1 สพด.สมุทรปราการ  

2.1.2 สพด.ลพบุรี  
    2.1.3. สพด.อ่างทองปฏิบัติ 
งานที่สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ทีด่ิน 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้าในระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. ดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
3. ศึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการใช้โปรแกรม 
4. รวบรวมจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล (Meta Data) และข้อมูลแผนท่ี และข้อมูลด้านระบบ

ภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําหรับการสืบค้นและให้บริการข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล 
ในระยะต่อไป 

5. ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลใน Website ของหน่วยงาน 
6. จัดทําฐานข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในด้าน

สารสนเทศ 
7. จัดเตรียม / เรียบเรียง / วิเคราะห์ขอ้มูลในรูปดิจิตอลเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน 
8. ประยุกต์ใช้ Software สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทาง 
9. จัดทําโปรแกรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผล ฐานข้อมูลเฉพาะที่ผลิต เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
10. ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก       

ออกแบบ และสร้างฐานข้อมูลใน Website ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดินและจัดทําข้อมูล      ใน
รูป Website เพื่อจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

11. จัดทํารวบรวม Meta Data งานวิชาการ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงฐานข้อมูล 
บน Intranet  ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานข้อมูล  

       Call Center 
12. ควบคุมดูแลโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในด้านการนําเข้า ประมวลผล   

ปรับแก้ ปรับปรุง และผลิตแผนท่ีการจําแนกประเภทที่ดินและแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี 
 
13. ศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน  พัฒนาและดูแลระบบงานสารสนเทศด้านการเงิน 
  การคลัง งบประมาณบัญชี พัสดุ 
      

อัตราว่าง  3  อัตรา  
 
 



  

 
ค่าตอบแทน  14,๐2๐  บาท 
 
 
สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ระยะเวลาการจ้าง   สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาตรี ในทางที่มกีารศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันท่ี       มีนาคม  ๒๕๕๕ 
--------------------------- 

 
๓. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

3.๑   ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัตงิานที่  
   3.1.1 สพด.สมุทรปราการ  

3.1.2 สพด.สระบุรี  
3.1.3 สพด.ชัยนาท 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้บัติงานที่สํานักสํารวจดินและ
วางผช้ที่ดิน 

1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง  และสังคม
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของกรมฯ หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 

2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของกรมฯ หรือ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือ โครงการ
ให้สามารถบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว้ 

3. วิเคราะห์นโยบายของกรมฯ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริหาร หรือ ความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ 
หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

4. สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือ
กําหนดยุทธศาสตร์ 

5.  ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอ
แนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน 

6. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ 
7. ให้ คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ  ที่ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน             

เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

อัตราว่าง  3  อัตรา  
 
ค่าตอบแทน  ๑4,๐2๐  บาท 
 
สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  
พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 



  

 
 
 
ระยะเวลาการจ้าง   สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
รับสมัครจากผูม้ีวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันท่ี       มีนาคม  ๒๕๕๕ 

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

๔. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

4.๑   ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติงานที่ 
4.1.1  สพด.อ่างทอง  
4.1.2  สพด.ชัยนาท  
4.1.3  สพด.สิงห์บุรี  
4.1.4  สพด.นนทบุรี 
4.1.5  สพด.สมุทรปราการ  
4.1.6  สพด.นครนายก 
4.1.7  สพด.นครปฐมใ 
ช้ทีด่ิน 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1.   ตรวจสอบสมุดรายวันขั้นต้น 
2.   ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทด้านสินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
3.   ปรับปรุง แก้ไขรายการบัญช ี
4.   จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน  งบทดรอง  
5.   รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
6.   เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญช ี
 

อัตราว่าง  7  อัตรา  
 
ค่าตอบแทน  14,020  บาท 
 
สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ระยะเวลาการจ้าง   สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันท่ี       มีนาคม  ๒๕๕๕ 

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

๕. ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

5.๑   ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติงานท่ี 
5.1.1  สพด.กรุงเทพมหานคร  
5.1.2  สพด.สิงห์บุรี  
5.1.3  สพด.ลพบุรี  
5.1.4  สพด.สุพรรณบุรี  

    5.1.5  สพด.ชัยนาท  
5.1.6  สพด.อ่างทอง 
 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

 1.  ศึกษา   ค้นคว้ า  วิจัย  และทดสอบหาวิ ธีหรือ เทคโนโลยี ใหม่ๆ  ในการปรับปรุงบํารุ งดิน  
รวม ถึ งการอนุ รั กษ์ ดิ นและ นํ้ าด้ ว ยมาตรการต่ า งๆ  แ ก้ ไขพื้ น ท่ี ดิ นที่ มี ปัญหา  เ ช่ น  ดิ น เปรี้ ย ว จั ด  
ดินกรด  ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินที่สูง พื้นท่ีลาดชัน พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นท่ีนานอกเขต
ชลประทาน  ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย  โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

2. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านชนิดและพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตราของวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อ 
นํามาปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ําให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และข้อจํากัด เพื่อเผยแพร่ให้กับ
เกษตรกรและผู้สนใจ ติดตามความก้าวหน้าระบบ IT 

3. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร  ศึกษา  วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตามนโยบายของรัฐบาล 
เพื่อให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย  เพ่ือใช้ศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง  วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ํา พืช 

5. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับ 
งานวิชาการเกษตรจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

6. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  เพื่อใช้ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร 
7. เตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก การวิเคราะห์สายพันธุ์ทางด้าน DNA และการตรวจสอบและวิเคราะห์ DNA 
8. ปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของหญ้าแฝก 
9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นท่ี 

ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งจดัทําข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site 
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุรักษ์ดินและน้ํา  แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหาการใช้ประโยชน์ 

ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินต่างๆ ในการจัดทําหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน และโครงการ
พัฒนาที่ดินอื่นๆ 
 
 
 



  

 
11. จัดทําแผนงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ 
12. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลดิน เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ 

ในด้านต่างๆ 
13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ  รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษา 

ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ น้ํา พืช 
14. จัดทํา Web page เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัย และปรับปรุง  

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

เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่างๆ 
17. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมด้านการใช้ที่ดิน ปฏิบัติงานสํารวจ 

ภาคสนาม ปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ผลิตแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของพื้นที่รับผิดชอบ และจัดทําข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพื่อการประเมินผลผลิต 

18. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประเมินพยากรณ์ผลผลิตพืช โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และข้อมูลจากดาวเทียม 
ในการจัดทําแผนที่ต่างๆ  

19. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชและผลผลิตพืช ได้แก่ ลักษณะของ 
ดิน น้ํา ภูมิอากาศ และการจัดการ เพื่อกําหนดเขตการใช้ท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ กําหนดเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่ 
โครงการและบนพื้นที่สูงและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการศึกษาจําแนกพื้นที่ตามความ 
เหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการจัดที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพื้นท่ีต่างๆ 

20. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน น้ํา เพ่ือวางแผนการเกษตรในพื้นที่เกษตรแข่งขัน 
และพอเพียง 

21. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดการดินและน้ําในพื้นที่เสี่ยงภัย 
22. ศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตร หรือที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งข้อมูล 
23. รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการพัฒนาที่ดิน และภูมิปัญญาเกษตรกร 

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดทําให้ออกมาอยู่ในลักษณะเอกสาร บทความหรือเอกสารคําแนะนําเพ่ือการเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภายในกรมฯ 

24. จัดหมวดหมู่เอกสาร บทความ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นคลังข้อมูลความรู้ด้าการพัฒนาที่ดิน 
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานํากลับมาใช้ใหม่ 

25. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนํามาจัดทําสื่อเพ่ือการเรียนรู้และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหัวหน้า 
งานภายในกรมฯ 

26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพื้นที่จริงในงาน - โครงการที่ได้รับมอบหมายจากสํานักฯ 
27. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านชนิดและพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในการปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับสภาพ 

พื้นที่และข้อจํากัดดิน เพ่ือเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 
28. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ   

รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินอย่างย่ังยืน 
 
 
 



  

 
29. เป็นผู้มีความรู้ในด้านการส่งเสริม เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ และสาธิต การใช้ปุ๋ย 

อินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบบเกษตรยั่งยืน 
30. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง  วิเคราะห์วิจัย 

เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร จัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ 

31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษา 
ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ํา พืช 

32. รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ และภูมิอากาศเพื่อประมวลผลในการจัดทํา 
ระบบเตือนภัยต่างๆ ทั้งแห้งแล้ง น้ําท่วม ดินถล่ม 

33. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร เพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมต่างๆ ประเภทพื้นที่แห้งแล้ง 
พื้นที่ร้าง ดินดาน และดินเค็ม 

34. ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการแก้ปัญหาดินและความเสื่อมโทรมของดิน   
35. ทําหน้าที่ช่วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในการค้นคว้าข้อมูลงานวิชาการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 

และตัดสินใจในการนําเสนอโครงการ 
36. ศึกษา  ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ  ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

เกี่ยวกับงานวิจัย วิ เคราะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานวิ เคราะห์ วิ จัยในโครงการความร่วมมือ 
กับต่างประเทศ 

37.  สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธ์ุพืช เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
38.  ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาท่ีดิน  
39.  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าท่ีของรัฐทั้งหน่วยงานของรัฐ 

ทั้งหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นๆ 
40.  ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับ  การสํารวจดิน การปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ เกษตรยั่งยืน การขยายพันธุ์หญ้าแฝก ฯลฯ 
41.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

หรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO)  
42. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

อัตราว่าง  8  อัตรา  
 
ค่าตอบแทน  ๑4,๐2๐  บาท 
 
สิทธิประโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
ระยะเวลาการจ้าง   สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสาตร์กายภาพ 

 




