(สำเนำ)
ประกำศกรมพัฒนำที่ดิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
----------------------ด้วยกรมพัฒนำที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรประเภททั่วไป
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข
กำรสรรหำและเลื อกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสั ญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11
กันยำยน 2552 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติ
เฉพำะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์
2554 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1
1.2
1.3
1.4

ตำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ตำแหน่งวิศวกร (ด้ำนโยธำ) กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ
ตำแหน่งพนักงำนสื่อสำร กลุ่มงำนบริกำร
รำยละเอียดแต่ละตำแหน่งปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครแนบท้ำยประกำศนี้

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(4) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ำยทุ พ พลภำพจนไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้ ไร้ ค วำมสำมำรถหรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิด ลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ

/ หมำยเหตุ...

-2หมำยเหตุ ผู้ ที่ผ่ ำนกำรเลื อกสรรในวันที่ท ำสั ญญำจ้ำง จะต้อ งไม่เ ป็นข้ำ รำชกำรหรื อลู กจ้ ำงของ
ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือ
ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มำยื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
แต่ละตำแหน่ง แนบท้ำยประกำศนี้
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 มกรำคม 2558 ถึงวั นที่ 12
มกรำคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนำที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกเมนู
“สมัครงำนกรมพัฒนำที่ดิน” หรือเข้ำที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปในกรมพัฒนำที่ดิน”
3.1.2 ให้ กรอกข้อควำมในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนด
ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มกำรชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงินลงในกระดำษขนำด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหำกไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้ สมัครสำมำรถเข้ำไป
พิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลใน
กำรกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.1.4 น ำแบบฟอร์ ม กำรช ำระเงิ น (ข้ อ 3.1.3) ไปช ำระเงิ น เฉพำะที่ เ คำน์ เ ตอร์ บมจ.
ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่ว ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 มกรำคม 2558 ถึงวันที่ 13 มกรำคม 2558 ภำยใน
เวลำทำกำรของธนำคำร และให้เก็บหลักฐำนกำรชำระเงินไว้เป็นหลักฐำนด้วย
3.1.5 ผู้สมัครที่ชำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลข
ประจำตัวสอบ ตำมลำดับของกำรชำระค่ำธรรมเนียมสอบ
3.1.6 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 มกรำคม 2558 เป็นต้นไป
เมื่อกรมพัฒนำที่ดินประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์
http://ldd.thaijobjob.com เลื อ กหั ว ข้ อ “รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งำนรำชกำรทั่ ว ไป
ในกรมพัฒนำที่ดิน” เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ำยขนำด 1 X 1.5 นิ้ว พร้อมลงลำยมือชื่อ
และนำไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน
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3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแต่ละตำแหน่ง จำนวน 230 บำท ซึ่งประกอบด้วย
3.2.1 ค่ำธรรมเนียมสอบ
จำนวน 200 บำท
3.2.2 ค่ำธรรมเนียมที่ธนำคำรเรียกเก็บ จำนวน 30 บำท
ค่ำธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.3 เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
3.3.1 ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
3.3.2 ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
3.3.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยใน
วันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 12 มกรำคม 2558 ทั้งนี้ กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตร
หรือประกำศนียบัตรของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรของสถำนศึกษำเป็นเกณฑ์
3.3.4 กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ และรับรองควำม
ถูกต้องข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และพ.ศ.2551 ดังนั้น
หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
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3.3.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับ สมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆให้ ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริ ง
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครหรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำนซึ่งผู้สมัครสอบนำมำยื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบกรมพัฒนำที่ดิน จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัคร
สอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
และกรณีเลขประจำตัวประชำชนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรแสดง
ตนเพื่อเข้ำห้องสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นำมสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐำนกำรแสดงตนเพื่อเข้ำห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐำนอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไม่มีสิทธิเข้ำห้องสอบ
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-43.4 หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภำษณ์)
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตำดำ ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ำยไม่ เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมลงลำยมือชื่อในใบสมัคร
ให้ครบถ้วน
(2) สำเนำปริญญำบัตรหรือประกำศนียบัตร และสำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript
of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครของตำแหน่ง จำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ
โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 12 มกรำคม 2558
(3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
(4) สำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
(ในกรณี ชื่อ–ชื่อสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
(5) สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำโยธำตำมพระรำชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 จำนวน 1 ฉบับ เฉพำะตำแหน่งวิศวกร (ด้ำนโยธำ)
ทั้งนี้ ในสำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่ำ “สำเนำถูกต้อง” และ
ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของสำเนำเอกสำรทุกหน้ำ
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
กรมพัฒ นำที่ดิน จะประกำศรำยชื่อผู้ มีสิ ท ธิ เข้ำ รับกำรประเมิน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน ในวันที่ 19 มกรำคม 2558 ณ กลุ่มสรรหำ
และบรรจุแต่งตั้ง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ และทำงเว็บไซต์กรมพัฒนำที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกเมนู
“สมัครงำนกรมพัฒนำที่ดิน ” หรือเข้ำที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคล
เพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปในกรมพัฒนำที่ดิน”
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
5.1 ประเมิน ควำมรู้ ค วำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร
(1) ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำย บทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ ของกรมพัฒนำที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำที่ดิน เช่น
- ควำมรู้ทั่วไปทำงกำรเกษตร
- กำรอนุรักษ์ดินและน้ำ
- กำรจัดกำรดิน
- กำรปรับปรุงบำรุงดิน
- กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน
- กำรใช้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนำที่ดิน ฯลฯ
/ ตำแหน่ง...

-5ตำแหน่งวิศวกร
- ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำย บทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ ของกรมพัฒนำที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลดินด้ำนวิศวกรรม
- ควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบงำนระบบต่ำงๆ เพื่อกำรพัฒนำที่ดินด้ำนวิศวกรรมและกำรจัดกำร
อนุรักษ์ดินและน้ำ
- ควำมรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น กำรออกแบบ คำนวณ ประมำณรำคำ
ควบคุมงำนก่อสร้ำง ตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้ำงอำคำรหรือโครงสร้ำง ฯลฯ
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
- ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำย บทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ ค่ำนิยมของกรมพัฒนำที่ดิน
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
- พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์จัดทำแผนงำน งบประมำณประจำปี และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
ตำแหน่งพนักงำนสื่อสำร
- ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำย บทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ ค่ำนิยมของกรมพัฒนำที่ดิน
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสื่อสำร รับ-ส่งข่ำวสำรด้วยระบบต่ำงๆ เช่น โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสำรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ระบบโครงข่ำยโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต อินทรำเน็ต รวมทั้งระบบสื่อสำรสำรสนเทศอื่นๆ
5.2 ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์
โดยจะประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ สมรรถนะ บุคลิกภำพทั่วไปและทัศนคติ โดยวิธีกำร
สัมภำษณ์จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม กำรปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ และ
บุคลิกภำพอย่ำงอื่น เป็นต้น
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
/ กำรจัดจ้ำง...

-6กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ และหำกคะแนนในกำร
ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ำกัน จะให้ผู้ได้รับหมำยเลขประจำตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
7. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
กรมพัฒนำที่ดิน จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ ำนกำรเลือกสรรตำมลำดับคะแนนสอบ ณ กลุ่มสรรหำและ
บรรจุแต่งตั้ง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ และทำงเว็บไซต์กรมพัฒนำที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกเมนู “สมัครงำน
กรมพัฒนำที่ดิน” หรือเข้ำที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลื อกหัวข้อ “รับสมัครบุ คคลเพื่อเลื อกสรร
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปในกรมพัฒนำที่ดิน” โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรร
ครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกั นนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี
8. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมที่กรมพัฒนำที่ดินกำหนด
ประกำศ ณ วันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ. 2557
(ลงนำม)

อภิชำต จงสกุล
(นำยอภิชำต จงสกุล)
อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน

สำเนำถูกต้อง
ศุภำกร รอดเรืองศักดิ์
(นำยศุภำกร รอดเรืองศักดิ์)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

จำรุพรรณ ร่ำง/พิมพ์
ตรวจ

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสมัคร
ตำมประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2557
--------------------------1. ตำแหน่ง

นักวิชำกำรเกษตร

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร
ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้

1. ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ วิ จั ย และทดสอบหำวิ ธี ห รื อ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในกำรปรั บ ปรุ ง บ ำรุ ง ดิ น
รวมถึ ง กำรอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำด้ ว ยมำตรกำรต่ ำ งๆ แก้ ไ ขพื้ น ที่ ดิ น ที่ มี ปั ญ หำ เช่ น ดิ น เปรี้ ย วจั ด
ดินกรด ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทรำย ดินลูกรัง ดินที่สูง พื้นที่ลำดชัน พื้นที่ในเขตชลประทำน พื้นที่นำนอกเขต
ชลประทำน ดินที่ถูกชะล้ำงพังทลำย โดยตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. ศึกษำ วิจั ยและพัฒนำ ด้ำนชนิดและพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตรำของวัส ดุปรับปรุงดิน
เพื่อนำมำปรับปรุงบำรุงดิน และกำรอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ และข้อจำกัด เพื่อเผยแพร่
ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำระบบ IT
3. รวบรวมข้อมูลวัสดุกำรเกษตร ศึกษำ วิจัยกำรใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตำมนโยบำย
ของรัฐบำลเพื่อให้เป็นอำหำรที่ปลอดภัยจำกสำรพิษตกค้ำง
4. รวบรวมสถิติและข้ อมูล ต่ำงๆ รวมทั้ง วิเครำะห์ ข้ อมูล เบื้ องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย เพื่อใช้ศึกษำ
ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์ ดิน น้ำ พืช
5. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจั ยเพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์วิจัย
เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรจัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) และกำรรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนโดยใช้
คอมพิวเตอร์
6. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตร
7. เตรียมตัวอย่ำงหญ้ำแฝก กำรวิเครำะห์สำยพันธุ์ทำงด้ำน DNA และกำรตรวจสอบและวิเครำะห์
DNA
8. ปฏิบัติงำนวิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด กำรเจริญเติบโต และควำมงอกของหญ้ำแฝก
9. ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์หญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่
ภูมิภำคต่ำงๆ รวมทั้งจัดทำข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site
10. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี วำงแผนกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหำกำรใช้
ประโยชน์ร่ ว มกับ สำนั กงำนพัฒ นำที่ดินเขต และสถำนีพัฒ นำที่ดินต่ำงๆ ในกำรจัดทำหมู่บ้ำนพัฒ นำที่ดิน
และโครงกำรพัฒนำที่ดินอื่นๆ
11. จัดทำแผนงำน และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรต่ำงๆ
12. ตรวจสอบ วิเครำะห์ ข้อมูลดิน เพื่อใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับงำน
วิชำกำรในด้ำนต่ำงๆ
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13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย เพื่อใช้ศึกษำ
ทดลอง ค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์ น้ำ พืช
14. จัดทำฐำนข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงำนและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ วิจัย และ ปรับปรุง
ฐำนข้อมูลดิน
15. สนับสนุนงำนวิเครำะห์ วิจัย ทดสอบ ในด้ำนดิน น้ำ พืช
16. ตรวจสอบ วิเครำะห์ ข้อมูลกำรเกษตรเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ วิจัย
เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรในโครงกำรต่ำงๆ
17. วิเครำะห์ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศและภำพถ่ำยจำกดำวเทียมด้ำนกำรใช้ที่ดิน ปฏิบัติงำน
สำรวจภำคสนำม ปรับปรุงข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดิน ผลิตแผนที่สภำพกำรใช้ที่ดินของพื้นที่รับผิดชอบ และ
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพื่อกำรประเมินผลผลิต
18. ปฏิบัติงำนวิจัยเพื่อประเมินพยำกรณ์ผลผลิตพืช โดยใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์และ
ข้อมูลจำกดำวเทียมในกำรจัดทำแผนที่ต่ำงๆ
19. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกพืชและผลผลิตพืช ได้แก่
ลักษณะของดิน น้ำ ภูมิอำกำศ และกำรจัดกำร เพื่อกำหนดเขตกำรใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ กำหนดเขต
กำรใช้ที่ดินในพื้น ที่โ ครงกำรและบนพื้นที่สูง และประสำนควำมร่วมมือกับหน่ว ยงำนอื่นๆ ในกำรศึกษำ
จำแนกพื้นที่ตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรจัดที่ดินทำกินให้แก่รำษฎรในพื้ นที่ต่ำงๆ
20. ศึก ษำและวิเ ครำะห์ข้อมูล ด้ำ นทรัพ ยำกรดิน น้ำ เพื่อวำงแผนกำรเกษตรในพื้นที่เ กษตร
แข่งขันและพอเพียง
21. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล ด้ำ นกำรใช้ที่ดิน ทำงกำรเกษตร เพื่อ ใช้ใ นกำรจัด กำรดิน และน้ำ
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
22. ศึกษำ ค้ น คว้ำ วิ เครำะห์ ข้อ มูล ทำงกำรเกษตร บทวิ จัย บทควำมทำงกำรเกษตร หรื อ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่ดินจำกทุกแหล่งข้อมูล
23. รวบรวม วิเครำะห์ และเรียบเรียงข้อมูลทำงกำรเกษตร ข้อมูลกำรพัฒนำที่ดิน และภูมิปัญญำ
เกษตรกรจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ จัดทำให้ออกมำอยู่ในลักษณะเอกสำร บทควำมหรือเอกสำรคำแนะนำเพื่อกำร
เรียนรู้และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงำนภำยในกรมฯ
24. จัดหมวดหมู่เอกสำร บทควำม ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒ นำที่ดินให้ เป็นคลั งข้อมูล ควำมรู้ด้ำน
กำรพัฒนำที่ดิน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำนำกลับมำใช้ใหม่
25. ประสำนและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำมำจัดทำสื่ อเพื่อกำรเรียนรู้และเพื่อกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ให้กับหัวหน้ำงำนภำยในกรมฯ
26. ติดตำมกำรปฏิบัติงำนจำกแบบรำยงำนและกำรออกพื้นที่จริงในงำน - โครงกำรที่ได้รับมอบหมำย
จำกสำนักฯ
27. ศึกษำ วิจัย และพัฒนำด้ำนชนิดและพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในกำรปรับปรุงบำรุงดินให้เหมำะสม
กับสภำพพื้นที่และข้อจำกัดดิน เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ

-328. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และทดลองด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ช นิด
ต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในกำรปรับปรุงบำรุงดินอย่ำงยั่งยืน
29. เป็นผู้มีควำมรู้ในด้ำนกำรส่งเสริม เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ กำรจัดนิทรรศกำร และสำธิต
กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในกำรปรับปรุงบำรุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน
30. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย เพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์วิจัย
เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตร จัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) และกำรรวบรวมข้อมูลพื้นฐำน
โดยใช้คอมพิวเตอร์
31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย เพื่อใช้ศึกษำ
ค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ ดิน น้ำ พืช
32. รวบรวม / วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรต่ำ งๆ และภูมิอำกำศเพื่อประมวลผลในกำรจัดทำ
ระบบเตือนภัยต่ำงๆ ทั้งแห้งแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม
33. วิเครำะห์ข้อมูลกำรเกษตร เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำพื้นที่เสื่อมโทรมต่ำงๆ ประเภทพื้นที่แห้งแล้ง
พื้นที่ร้ำง ดินดำน และดินเค็ม
34. ค้นคว้ำ วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้ำนกำรแก้ปัญหำดินและควำมเสื่อมโทรมของดิน
35. ทำหน้ำที่ช่วยผู้บริหำรและผู้เชี่ยวชำญในกำรค้นคว้ำข้อมูลงำนวิชำกำร เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์
และตัดสินใจในกำรนำเสนอโครงกำร
36. ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลองวิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ ย วกั บ งำนวิ จั ย วิ เ ครำะห์ ส ถิ ติ เป็ น ผู้ ช่ ว ยในกำรปฏิ บั ติ ง ำนวิ เ ครำะห์ วิ จั ย ในโครงกำรควำมร่ ว มมื อ กั บ
ต่ำงประเทศ
37. สำธิต กำรพัฒนำที่ดิน กำรผลิตพันธุ์พืช เพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ
38. ปฏิบัติงำนวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน เช่น งำนทดสอบ สำธิตกำรพัฒนำที่ดิน
39. เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ แก่หมอดินอำสำ เกษตรกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งหน่วยงำนของ
รัฐ ทั้งหน่วยงำนเดียวกัน และหน่วยงำนอื่นๆ
40. ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์และวิจัย เกี่ยวกับกำรสำรวจดิน กำรปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรยั่งยืน กำรขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก ฯลฯ
41. ปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ๆ
ตำมรู ป แบบกำรพั ฒ นำที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย ทั้ ง ในส่ ว นกลำงหรื อ
ส่วนภูมิภำค หรืองำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด (CEO)
42. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตรำว่ำง 7 อัตรำ
ค่ำตอบแทน 18,000 บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำน
รำชกำร พ.ศ. 2554

-4ระยะเวลำกำรจ้ำง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2559
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญำตรีในสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช และสำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสมัคร
ตำมประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2557
--------------------------2. ตำแหน่ง

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้

1. ปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์ จัดทำแผนงำน งบประมำณประจำปี
2. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
3. รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำน
4. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่ำงๆ ก่อนนำเสนอ
5. ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร ร่ำงและพิมพ์หนังสือรำชกำร และกำรรับ – กำรส่งเอกสำร
6. จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม จัดทำรำยงำนต่ำงๆ ค้นคว้ำและจัดเก็บเอกสำร
7. รับผิดชอบงำนด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และกำรบันทึกข้อมูลต่ำงๆ
8. จัดทำใบสำคัญ และเอกสำรด้ำนกำรเงิน ด้ำนพัสดุระดับต้น ดูแลรักษำและเบิกจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์
9. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเข้ำระบบ GFMIS
10. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุสำนักงำนและรำยงำนสรุปเสนอ
11. จัดเตรียม จัดเก็บและให้บริกำรข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ ตลอดจนรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแผนที่ต่ำงๆ
12. จัดเก็บข้อมูลบริกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน น้ำ พืช และกำรปรับปรุงดิน
13. บันทึก / พิมพ์ผลวิเครำะห์ข้อมูล คำนวณทำรำยงำนวิจัยในส่วนวิจัยต่ำงๆ
14. รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์คุณธรรมจริยธรรม และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
15. ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นๆ และปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตรำว่ำง 1 อัตรำ
ค่ำตอบแทน 18,000 บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำน
รำชกำร พ.ศ. 2554
ระยะเวลำกำรจ้ำง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2559
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญำตรีในทุกสำขำวิชำ

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสมัคร
ตำมประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2557
--------------------------3. ตำแหน่ง

วิศวกร (ด้ำนโยธำ) กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ

ชื่อตำแหน่ง วิศวกร (ด้ำนโยธำ)
ขอบข่ำยงำนทีจ่ ะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้

1. สำรวจ ออกแบบ คำนวณ ประมำณรำคำ ช่วยควบคุมงำนก่อสร้ำง งำนบำรุง งำนบูรณะซ่อมแซม
งำนอำนวยควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพื้นฐำน
2. ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้ำงอำคำร สภำพกำรใช้ งำนของอำคำรหรือโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้
เกิดควำมปลอดภัย
3. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล เพื่อกำหนด กฎ ระเบียบ มำตรฐำน มำตรกำร ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
โยธำและโครงสร้ำงพื้นฐำน
4. ช่วยตรวจสอบสัญญำก่อสร้ำง บำรุงบูรณะซ่อมแซม และอำนวยควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรมโยธำ
และงำนระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตรำว่ำง 1 อัตรำ
ค่ำตอบแทน 19,500 บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำน
รำชกำร พ.ศ. 2554
ระยะเวลำกำรจ้ำง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2559
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
คุณ วุฒิ ป ริ ญญำตรี ในสำขำวิช ำวิ ศวกรรมศำสตร์ ทำงวิ ศ วกรรมโยธำ และได้ รั บใบอนุญ ำต
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำโยธำตำมพระรำชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสมัคร
ตำมประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2557
--------------------------4. ตำแหน่ง

พนักงำนสื่อสำร

กลุ่มงำนบริกำร

ชื่อตำแหน่ง พนักงำนสื่อสำร
ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้

1. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมระบบโทรศัพท์
2. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสื่อสำร รับ-ส่งข่ำวสำรด้วยระบบต่ำงๆ เช่น โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสำรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ให้บริกำรข้อมูลสื่อสำรผ่ำนระบบสื่อสำรและระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องของระบบโทรศัพท์
5. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำ และชี้แจงเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์
6. ให้บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับหมำยเลขโทรศัพท์แก่ผู้มำติดต่อ
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตรำว่ำง 1 อัตรำ
ค่ำตอบแทน 11,280 บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำน
รำชกำร พ.ศ. 2554
ระยะเวลำกำรจ้ำง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2559
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง ในสำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์

