
  
 

                                                         (ร่าง) 

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
เรื่อง   รับสมคัรบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

ด้วยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง         
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ   ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
-  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  กลุม่งานบริหารทั่วไป 

 

     รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารบัการเลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา     

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ   
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหต ุ   ผู้ที่ผ่านการเลอืกสรรในวันทีท่ําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ     

 ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงาน 
 หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไม่เกิน  
 ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มาย่ืนด้วย 

 คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  
แนบท้ายประกาศนี้ 
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๓. การรับสมัคร 
๓.๑   วัน  เวลาและสถานที่รบัสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต ๕ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ต้ังแต่วันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖   ในวัน และเวลาราชการ  

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

โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
(๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา

ตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ  ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๖ 

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

ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ 
 

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้
ด้วย (หากหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครของ
ผู้สมัครรายนั้น ๆ)    

๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
  ผูส้มัครต้องเสียค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท   
  ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 
 

๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ     
                ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร    ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร 
อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย  

 

๔.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิขา้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และ
กําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมนิ 
  สํานักงานพัฒนาที่ ดินเขต ๕ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมท้ังกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันท่ี ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๖ 
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ และทาง www.ldd.go.th , http://r05.ldd.go.th 
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๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดังนี้ 
๕.๑  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบโดย

วิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งจะทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบทา้ยประกาศนี้ 

 

๕.๒  คณุสมบัติส่วนบุคคล คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
๕.๒.๑  บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา  และวุฒิภาวะอารมณ์  
๕.๒.๒  การคดิวิเคราะห์ ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
๕.๒.๓  มนุษยส์ัมพันธ์ และ การประสานงาน 
๕.๒.๔  ทัศนคติ แรงจูงใจ 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๕.๑ ก่อน               
และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่ ๕.๒ ในครั้งที่ ๒ ต่อไป แต่ถ้า
หากผู้สมัครมีจํานวนน้อย อาจดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในข้อ ๕.๒ ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้สมัคร 

 

๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
   การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินสมรรถนะความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้า
ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒  เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
 

๗.   การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชรีายชื่อผู้ผา่นการเลือกสรร 
 

   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ต ามลํ า ดั บ ค ะแนนสอบ  ณ  ฝ่ า ยบ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป  สํ า นั ก ง า นพัฒน าที่ ดิ น เ ข ต  ๕  แล ะท า ง 
www.ldd.go.th,http://r05.ldd.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป  เมื่อ
เลือกสรรครบกําหนด ๑  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีเป็นต้นไป 
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๘.   การจัดทําสัญญาจา้งผูผ้่านการเลือกสรร 

 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่
ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการจัดจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้าม โอนย้าย หรือ ยืมตัว เว้นแต่
ลาออกจากราชการเท่านั้น 

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                  (นายพิสุทธ์ิ  ศาลากิจ) 
       ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

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

ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

    ช่ือตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติงานที่ 
   - สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 
   - สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 

- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 
 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

 ๑. ศึกษา  ค้นคว้า วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับปรุงบํารุงดิน  
รวมถึงการอนุรักษ์ ดินและน้ําด้วยมาตรการต่างๆ แก้ไขพื้นที่ ดินที่มี ปัญหา เช่น ดินเปรี้ยวจัด  
ดินกรด  ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินที่สูง พ้ืนที่ลาดชัน พ้ืนที่ในเขตชลประทาน พ้ืนที่นา
นอกเขตชลประทาน  ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย  โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

๒. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านชนิดและพันธ์ุพืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตราของวัสดุปรับปรุงดิน 
เพื่อนํามาปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ําให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และข้อจํากัด เพื่อ
เผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ติดตามความก้าวหน้าระบบ IT 

๓. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร  ศึกษา  วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตามนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

๔. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย  เพื่อใช้ศึกษา  
ค้นคว้าทดลอง  วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ํา พืช 

๕. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์วิจัย
เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ 

๖. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร 
๗. เตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก การวิเคราะห์สายพันธ์ุทางด้าน DNA และการตรวจสอบและ

วิเคราะห์ DNA 
๘. ปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของหญ้าแฝก 
๙. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ําใน

พ้ืนที่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งจัดทําข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site 
๑๐. การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุรักษ์ดินและน้ํา  แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหาการใช้

ประโยชน์ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินต่างๆ ในการจัดทําหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน 
และโครงการพัฒนาที่ดินอื่นๆ 

๑๑. จัดทําแผนงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ 
๑๒. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลดิน เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงาน

วิชาการในด้านต่าง ๆ 
๑๓. จัดทํา Web page เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัย และ

ปรับปรุงฐานข้อมูลดิน 



๑๔. สนับสนุนงานวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ในด้านดิน น้ํา พืช 
๑๕. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลการเกษตรเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 

วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่างๆ 
๑๖. ว ิเคราะห ์ข ้อม ูลภาพถ ่ายทางอากาศและภาพถ ่ายจากดาวเท ียมด้านการใช ้ที ่ด ิน 

ปฏิบัติงานสํารวจภาคสนาม ปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ผลิตแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของพื้นที่
รับผิดชอบ และจัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพื่อการประเมินผลผลิต 

๑๗. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประเมินพยากรณ์ผลผลิตพืช โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และข้อมูลจาก
ดาวเทียมในการจัดทําแผนที่ต่าง ๆ  

๑๘. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชและผลผลิตพืช ได้แก่ 
ลักษณะของดิน น้ํา ภูมิอากาศ และการจัดการ เพื่อกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ กําหนดเขต
การใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการและบนพื้นที่สูงและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการศึกษาจําแนก
พ้ืนที่ตามความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการจัดที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ 

๑๙. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน น้ํา เพื่อวางแผนการเกษตรในพื้นที่เกษตรแข่งขัน 
และพอเพียง 

๒๐. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดการดินและน้ําใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

๒๑. ศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตร หรือที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งข้อมูล 

๒๒. รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการพัฒนาที่ดิน และภูมิปัญญา
เกษตรกรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดทําให้ออกมาอยู่ในลักษณะเอกสาร บทความหรือเอกสารคําแนะนําเพื่อ
การเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภายในกรมฯ 

๒๓. จัดหมวดหมู่เอกสาร บทความ  ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นคลังข้อมูล ความรู้ด้านการ 
พัฒนาที่ดินเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานํากลับมาใช้ใหม่ 

๒๔. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนํามาจัดทําสื่อเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับหัวหน้างานภายในกรมฯ 

๒๕. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพื้นที่จริงในงาน - โครงการที่ได้รับมอบหมายจาก
สํานักฯ 

๒๖. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านชนิดและพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ในการปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และข้อจํากัดดิน เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 

๒๗. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
ต่าง ๆ  รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินอย่างยั่งยืน 

๒๘. เป็นผู้มีความรู้ในด้านการส่งเสริม เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ และสาธิต 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน 

๒๙. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษา 
ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ํา พืช 

๓๐. รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ และภูมิอากาศเพื่อประมวลผลในการจัดทํา 
ระบบเตือนภัยต่างๆ ทั้งแห้งแล้ง น้ําท่วม ดินถล่ม 

๓๑. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร เพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมต่างๆ ประเภทพื้นที่แห้ง
แล้งพื้นที่ร้าง ดินดาน และดินเค็ม 

๓๒. ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการแก้ปัญหาดินและความเสื่อมโทรมของดิน   



๓๓. ทําหน้าที่ช่วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในการค้นคว้าข้อมูลงานวิชาการ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจในการนําเสนอโครงการ 

๓๔. ศึกษา  ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ  ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย วิเคราะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยในโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

๓๕.  สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธ์ุพืช เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
๓๖.  ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาที่ดิน  
๓๗.  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหน่วยงาน

ของรัฐทั้งหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นๆ 
๓๘.  ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับ  การสํารวจดิน การปรับปรุงพันธ์ุพืช

เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรยั่งยืน การขยายพันธ์ุหญ้าแฝก ฯลฯ 
๓๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนกลางหรือส่วน

ภูมิภาคหรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO)  
๔๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

อัตราว่าง              ๔   อัตรา  
 

ค่าตอบแทน     ๑๕,๙๖๐  บาท 
 

สิทธปิระโยชน ์             ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ 
                               พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ระยะเวลาการจ้าง         สิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง ๒ ขอ้ ดังนี้ 

๑. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมลิําเนาอยู่ในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ คือ จังหวัดขอนแก่น   อุดรธานี  
มหาสารคาม   หนองคาย  กาฬสินธ์ุ   สกลนคร  หนองบวัลําภู  และบึงกาฬ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 

๒. คุณวุฒิปรญิญาตรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-
กายภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


