ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด้วยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะ
งานและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกลุ่ ม งาน และการจั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานราชการ ลงวั น ที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.2 ตําแหน่งระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.3 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.4 ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.5 ตําแหน่ง นักสํารวจดิน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.6 ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัตทิ ั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
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ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศนี้
3. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 10 เลขที่ 196 หมู่ 11 ตําบลหินกอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ๒๕๕7 ถึง
วันที่ 17 เมษายน ๒๕๕7 ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) ใบสมัครติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหาร สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว เป็นรูปถ่าย
คราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
(3) สําเนาวุฒิแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
กับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๒ ฉบับ และแสดงฉบับจริง โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ 17 เมษายน ๒๕๕7
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออก ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
(6) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
หากยืน่ เอกสารไม่ครบตามทีก่ ําหนดจะไม่รบั สมัคร ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผสู้ มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 100.- บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
ทั้งนี้ ผูส้ มัครมีสิทธิสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น
ผู้มี คุ ณ สมบั ติทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํา หรับ ตํ าแหน่ง ตรงตามประกาศรับ สมั ค รจริง และจะต้อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
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๔. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ รวมทั้ ง กํ า หนดวั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น ในวั น ที่ 23 เมษายน ๒๕๕7
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และทาง http://r10.ldd.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
๕.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ตามขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ
(สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตําแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
๕.๒.๒ การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริม่ และปธิภาณไหวพริบ
๕.๒.๓ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
๕.๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ ง จะเรี ย งลํ า ดั บที่ จ ากผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนการประเมิน ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง ๒ ครั้ง เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
๗. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีรายชื่อผู้ผา่ นการเลือกสรร
สํา นั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 10 กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามลํ า ดั บ
คะแนนสอบ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และทาง http://r10.ldd.go.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีเป็นต้นไป
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕7
--------------------------๑. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

ปฏิบัติงานด้านธุรการ ร่างและพิมพ์หนังสือราชการ การรับ-ส่งเอกสาร
ปฏิบัติงานด้านการรับส่งหนังสือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งดูแลรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์
จัดทําใบสําคัญการเบิกจ่าย งบประมาณ การนําส่งเงินคืนคลัง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
บันทึกข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การบันทึก Stock การรับจ่ายวัสดุการเกษตร งานบริการข้อมูลประชาชน
6. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. เป็นผู้สมัครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 ดังนี้
ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ประจวบคี รีขันธ์ ก่อนวันเปิ ด
รับสมัครไม่น้อยกว่า 60 วัน

-6รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕7
--------------------------๒. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุม่ งานบริหารทั่วไป
ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
2. ดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
3. ศึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการใช้โปรแกรม
4. รวบรวมจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล (Meta Data) และ ข้อมูลแผนที่ และข้อมูลด้านระบบ
ภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสําหรับการสืบค้นและให้บริการข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูลใน
ระยะต่อไป
5. ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลใน Website ของหน่วยงาน
6. จัดทําฐานข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในด้าน
สารสนเทศ
7. จัดเตรียม /เรียบเรียง / วิเคราะห์ข้อมูลในรูปดิจิตอล เพื่อใช้ในการดําเนินงาน
8. ประยุกต์ใช้ Software สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทาง
9. จัดทําโปรแกรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผล ฐานข้อมูลเฉพาะทีผ่ ลิต เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
10. ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
ออกแบบ และสร้างฐานข้อมูลใน Website ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาทีด่ ินและจัดทําข้อมูล ใน
รูป Website เพื่อจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11. จัดทํารวบรวม Meta Data งานวิชาการ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงฐานข้อมูลบน
Intranet ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานข้อมูล Call
Center
12. ควบคุมดูแลโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในด้านการนําเข้า ประมวลผล
ปรับแก้ ปรับปรุง และผลิตแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินและแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
13. ศึกษาวิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน พัฒนาและดูแลระบบงานสารสนเทศด้านการเงินการ
คลัง งบประมาณบัญชี พัสดุ
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อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ซึง่ ศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. เป็นผู้สมัครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
ดังนี้ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนวันเปิด
รับสมัครไม่น้อยกว่า 60 วัน
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕7
--------------------------๓. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุม่ งานบริหารทั่วไป
ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาที่ดินประจวบฯ)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม
ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของกรมฯ
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของกรมฯ หรือ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
3. วิเคราะห์นโยบายของกรมฯ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน
โครงการ หรือ กิจกรรม ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทํา
แผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร์
5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐ เพื่อประกอบการเสนอแนว
ทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
6. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ
7. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. เป็นผู้สมัครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
ดังนี้ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนวันเปิด
รับสมัครไม่น้อยกว่า 60 วัน
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕7
--------------------------๔. ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑.๑ ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร ( 4 อัตรา) ปฏิบัติงานที่
1. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
2. สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
3. สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
4. สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดสอบวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับปรุงบํารุงดิน
รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า ด้ ว ยมาตรการต่ า งๆ แก้ ไ ขพื้ น ที่ ดิ น ที่ มี ปั ญ หา เช่ น
ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินอิ นทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินที่สูงพื้นที่ลาดชัน
พื้นที่ในเขตชลประทาน ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น
2. ศึก ษา วิ จัยและพัฒนา ด้ านชนิดและพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงชนิดและอั ตราของวัส ดุ
ปรับปรุงดิน เพื่อใช้นํามาปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ําให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้ น ที่ และข้ อ จํ า กั ด เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ กั บ เกษตรกรและผู้ ส นใจ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าระบบ IT
3. รวมรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตาม
นโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์
ดิน น้ํา พืช
5. ตรวจสอบวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ งายวิ จั ย เพื่ อ ใช้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ทดลอง
วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับ งานวิชาการเกษตรจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์
6. ตรวจสอบข้อมูลวิจัยเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
7. เตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก การวิเคราะห์สายพันทางด้าน DNA และการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ DNA
8. ปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของหญ้าแฝก
9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
ในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งจัดทําข้อมูลระบบเผลแพร่บน web site

- 11 10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุรักษ์ดินและน้ํา แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหา
การใช้ประโยชน์ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินต่างๆ ในการ
จัดทําหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาที่ดินอื่นๆ
11. จัดทําแผนงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ
12. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลดิน เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับ
งานวิชาการในด้านด่างๆ
13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้
ศึกษาทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานการเกษตรด้านความสัมพันธ์ น้ํา พืช
14. จัดทํา Web page เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัย
และปรับปรุงฐานข้อมูลดิน
15. สนับสนุนงานวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ในด้านดิน น้ํา พืช
16. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลการเกษตรเบื้องต้น เพื่อให้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่างๆ
17. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยทางอากาศและภาพถ่ า ยจากดาวเที ย มด้ า นการใช้ ที่ ดิ น
ปฏิบัติงานสํารวจภาคสนาม ปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ผลิตแผนที่สภาพการใช้
ที่ดินของพื้นที่รับผิดชอบ และจัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพื่อ
การประเมินผลผลิต
18. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประเมินพยากรณ์ผลผลิตพืช โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
และข้อมูลจากดาวเทียมในการจัดทําแผนที่ต่างๆ
19. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชและผลผลิตพืช
ได้แก่ ลักษณะของ ดิน น้ํา ภูมิอากาศ และการจัดการ เพื่อกําหนดเขตการใช้ที่ดิน
สํา หรั บ พืช เศรษฐกิ จ กํ า หนดเขตการใช้ ที่ กิ น ในพื้ น ที่ โ ครงการและบนพื้ นที่ สู ง และ
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ในการศึ ก ษา จํ า แนกพื้ น ที่ ต ามความ
เหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการจัดที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ
20. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน น้ํา เพื่อวางแผนการเกษตรในพื้นที่เกษตร
แข่งขันและพอเพียง
21. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดการดินและ
น้ําในพื้นที่เสี่ยงภัย
22. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตร หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งข้อมูล
23. รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการพัฒนาที่ดิน และ
ภู มิ ปั ญ ญาเกษตรจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ จั ด ทํ า ให้ อ อกมาอยู่ ใ นลั ก ษณะเอกสาร
บทความหรื อ เอกสารคํ า แนะนํ า เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ กั บ
หน่วยงานภายในกรมฯ
24. จัดทําหมวดหมู่เอกสาร บทความ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นคลังข้อมูลด้าน
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานํากลับมาใช้ใหม่

- 12 25. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนํามาจัดทําสื่อ เพื่อการเรียนรู้และเพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับหัวหน้างานภายในกรมฯ
26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพื้นที่จริงในงาน – โครงการที่ได้รับ
มอบหมายจากสํานักฯ
27. ศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นชนิ ด และพั น ธุ์ พื ช ปุ๋ ย สด ในการปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น ให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และข้อจํากัดดิน เพื่อเผลแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ
28. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดต่างๆ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินอย่างยั่งยืน
29. เป็นผู้มีความรู้ในด้านการส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ และ
สาธิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบเกษตร
ยั่งยืน
30. ตรวจสอบวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย เพื่ อ ใช้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ทดลอง
วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร จัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์
31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั่งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้
ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาดารด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ํา
พืช
32. รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ และภูมิอากาศเพื่อประมวลผลในการ
จัดทําระบบเตือนภัยต่างๆ ทั้งแห้งแล้ง น้ําท่วม ดินถล่ม
33. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร เพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมต่างๆ ประเภทพื้นที่
แห้งแล้ง พื้นที่ร้าง ดินดาน และดินเค็ม
34. ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการแก้ปัญหาดินและความเสื่อมโทรมของดิน
35. ทําหน้าที่ช่วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในการค้นคว้าข้อมูลงานวิชาการ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจในการนําเสนอโครงการ
36. ศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย วิเคราะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยใน
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
37. สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธุ์พืช เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
38. ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาที่ดิน
39. เป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แ ก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง
หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นๆ
40. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับ การสํารวจดิน การปรับปรุงพันธุ์พืช
เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรยั่งยืน และหน่วยงานอื่นๆ
41. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนกลางหรือส่วน
ภูมิภาคหรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO)
42. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- 13 อัตราว่าง 4 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. เป็นผู้สมัครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
ดังนี้ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนวันเปิด
รับสมัครไม่น้อยกว่า 60 วัน
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕7
--------------------------๔. ตําแหน่ง นักสํารวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตําแหน่ง นักสํารวจดิน (ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

1. ช่วยสํารวจดินอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรดินในพื้นที่ต่างๆ มีความ
เหมาะสมของดิน และปัจจัยที่เป็นข้อกําจัดในการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร
2. ช่วยสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ทราบถึงปัญหาการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร่วมจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนวิเคราะห์สนับสนุนผลิตและ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ร่วมให้ข้อมูลและคําแนะนํา ทางด้านลักษณะและสมบัตดิ ิน ในรูปของแผนที่ดิน แผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และแผนการใช้ที่ดิน แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ในภาพรวมบรรลุภารกิจทีก่ ําหนดไว้
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. เป็นผู้สมัครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
ดังนี้ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนวันเปิด
รับสมัครไม่น้อยกว่า 60 วัน

- 15 -

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕7
--------------------------๕. ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาโรคพืชหรือชีววิทยาเกี่ยวกับทางด้านการคัดแยกและทดสอบ
กิจกรรมของจุลินทรีย์เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรสําหรับเพิ่มคุณภาพ
ของปุ๋ยอินทรีย์และความอุดมสมบูรณ์ของดิน
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการสํารวจและเก็บตัวอย่างดินและวัสดุเศษพืชในพื้นที่การเกษตรเพื่อนํามาคัด
แยกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร และสําหรับเป็นฐานข้อมูลจุลินทรีย์ดินทาง
การเกษตรตามกลุ่มชุดดินของประเทศไทย
3. ศึกษาและวิจัยในด้านคัดแยกประเภทจุลินทรีย์ทางการเกษตรในขั้นต้นและการแยกเชื้อจุลินทรีย์
ให้บริสุทธิ์
4. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในด้านการทดสอบกิจกรรมจุลินทรีย์ดินเพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ดินทาง
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับนําไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
5. ศึกษา วิจัย และพัฒนาในด้านการขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อผลิตให้ได้
เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สําหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ต่อไป
6. ปฏิบัติหน้ าที่ใ นด้ านการตรวจสอบวิเคราะห์คุ ณ สมบัติของเชื้อจุลิน ทรีย์ที่เป็นประโยชน์ท าง
การเกษตรรวมถึงการเก็บรักษาและการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
กิจกรรมของจุลินทรีย์
7. มีความสามารถในด้านการให้บริการข้อมูล การจัดนิทรรศการ และการสาธิตเกี่ยวกับการผลิต
และใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรหน่วยงานภาครัฐเอกชน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั่วไป
8. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบสมบัติทางเคมีของดิน
สาเหตุปัญหาของดินและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาตรการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของ
ดิน
9. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
Microsoft
10. วิเคราะห์ตัวอย่างน้ําตามรายการดังนี้ ออกซิเจนละลายน้ําไนโตรเจน ไนเตรด แอมโมเนียซัลเฟต
ฟอสเฟต คลอไรด์ คาร์บอเนตไบคาร์บอเนต ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ดิน พืช
11. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมสารละลายชนิดต่างๆ ในงานตรวจสอบวิเคราะห์ชนิด
และปริมาณแร่ในดิน หิน หินผุ และดินในลักษณะธรรมชาติ โดยวิธีการทางจุลสัณฐาน

- 16 12. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารทั้งหมดในพืช ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน
รวมทั้งงานเร่งด่วนในการในการรับรองมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร
13. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์งานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
14. วิเคราะห์ วิจัยดิน ในห้องทดลอง ศึกษาวิจัย การกําหนดมาตรฐานการวิเคราะห์
15. จัดทํา Web page เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัยและปรับปรุง
ฐานข้อมูลดิน
16. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน เช่น ฟอสฟอรัสโพแต
สเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม
17. วิเคราะห์ดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติการและในหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่
18. สนับสนุนงาน วิจัยงาน สาธิต ทดสอบ ในด้านดิน น้ํา พืช
19. ให้คําแนะนํา เผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
2. เป็นผู้สมัครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
ดังนี้ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนวันเปิด
รับสมัครไม่น้อยกว่า 60 วัน

