
 
 

ประกาศส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 

 ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
 1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ านวน 3 อัตรา 

 รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำร
เลือกสรร 
 2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
(3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)   ไมเ่ป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7)   ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

  หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ  
ส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ 

 3. กำรรับสมัคร 
 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 3 เลขที่ 64 หมู่ 7 ถนนสุรนารายณ์  ต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่  29  มิถุนำยน ๒๕๖๓  ถึงวันที ่3 กรกฎำคม 2563 ในวันและเวลำรำชกำร 
 3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 200 บาท 

เมื่อสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 3.3 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนดเลข
ประจ าตัวสอบ ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ 

ทั้งนี้  กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

4. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัครสอบคือวันที่  3 กรกฎำคม 2563 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร  
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
 4.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 กรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้า
ห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ -นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูล
หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มี
สิทธิเข้าห้องสอบ 
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5. กำรประกำศรำยชื่อผู้ มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน 

 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  และทางเว็บไซต์ http://r03.ldd.go.th  
เ ลื อ กหั ว ข้ อ  “สมั คร งาน” หรื อ เข้ าที่ เ ว็ บ ไซต์  http://www.ldd.go.th “สมั คร งาน 
กรมพัฒนาที่ดิน” 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังนี้ 

  6.1 ประเมินความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั ้งที ่ 1 คะแนนเต็ม  
100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน)                    
   ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 1 นั้น ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี ้
  6.2 ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่  2 คะแนนเต็ ม  
100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
   โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ  
โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจาอุปนิสัย
อารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถ
ทักษะสมรรถนะและอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ทั้งนี้ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อ
สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลัง (แต่ถ้าหากผู้สมัครมีจ านวนน้อย อาจด าเนินการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัคร)  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  และทางเว็บไซต์ 
http://r03.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรม
พัฒนาที่ดิน” 

 7. หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
7.1   ใ บส มั ค ร ให้ ติ ด รู ป ถ่ า ย หน้ า ต ร ง  ไ ม่ ส ว ม หมว ก  แล ะ ไม่ ส ว มแว่ น ต าด า  

ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
7.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่

เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 
7.3  ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของต าแหน่งที่สมัครสอบโดยต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 

http://r03.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
http://r03.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
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ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะ
ถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส า เร ็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั ้นๆ  
เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาหรือได้ร ับอนุมัติจากผู ้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันคือ วันที่ 3 กรกฎำคม 2563 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบ
สมัครสอบได้ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่
ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
 7.4   ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนโดยมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ปรากฏชัดเจน และให้แสดงทะเบียนบ้าน  
 7.5   ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ – 
ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

 ทั้งนี้  ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง”  
และลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี  

หมำยเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องน า
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการท่ีเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ จะถือว่าผู้สมัคร
สอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
หรือเรียกร้องใดๆ ทัง้สิ้น 

 8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1          
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
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 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีที่มีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ งที่  2  เท่ ากัน  
จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 9. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ 
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  และทางเว็บไซต์ http://r03.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัคร
งาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน”  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 10. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสญัญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ก าหนด   

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ ประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ทราบด้วย 

      ประกาศ  ณ  วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

      

 

     

(นายศรจิตร  ศรีณรงค์) 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

 

http://r03.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/




รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป  
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

(แนบท้ายประกาศส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  ลงวันที่ 19  มิถุนายน  2563) 

1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 3 อัตรำ ดังนี้ 

(1) ฝ่ำยวชิำกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน สถำนีพัฒนำที่ดินบุรีรัมย์ 
(2) ฝ่ำยวชิำกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน สถำนีพัฒนำที่ดินชัยภูม ิ
(3) ฝ่ำยวชิำกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน สถำนีพัฒนำที่ดินสุรินทร ์

 ลักษณะงานที่จะใหป้ฏิบัติ ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ร่วมศึกษำวิเครำะห์วิจัยและปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีกำรส ำรวจกำรท ำแผนที่และกำรผลติ

ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
2. ตรวจสอบและถ่ำยทอดแนวเขตป่ำไม้ถำวรตำมมติ ครม. 
3. จัดท ำแผนที่กำรจ ำแนกประเภทที่ดินฉบับปรับปรุง 
4. ปรับปรุงแผนที่กำรจ ำแนกประเภทที่ดินในระบบดิจิตอล 
5. จัดเตรียมจัดเก็บและให้บริกำรข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ 
6. น ำเข้ำตรวจสอบแก้ไขประสำนงำนข้อมูลแนวเขตป่ำไม้ถำวรข้อมูลแผนที่ลำยเส้นในระบบ

คอมพิวเตอร์ 
7. จัดท ำแผนที่แนวหลักเขตป่ำไม้ถำวรบนภำพออร์โธสีมำตรำส่วน 1 : 4,000 1 : 25,000 
8. ร่วมจัดท ำรวบรวมข้อมูล (Meta Data) ด้ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศภำพถ่ำยดำวเทียมและ

แฟ้มข้อมูลแผนที่ทุกประเภทเพื่อเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับบริกำรหน่วยงำนต่ำงๆ ของกรมและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

9. ร่วมจัดท ำมำตรฐำนข้อมูลด้ำนภูมิสำรสนเทศและร่วมจัดเก็บรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนภูมิศำสตร์ให้เป็นปัจจุบัน 

10. รว่มพัฒนำเทคโนโลยีและโปรแกรมกำรใช้งำนด้ำนภูมิสำรสนเทศ 
11. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

ค่าตอบแทน  18,๐0๐ บำท  

สิทธิประโยชน์   ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ 
พนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๔  

ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุด ๓๐ กันยำยน ๒๕63  
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
1. คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ทำงวิศวกรรมโยธำ ทำงวิศวกรรมส ำรวจ  

หรือสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ ทำงภูมิศำสตร์ ทำงภูมิศำสตร์กำยภำพ ทำงภูมิศำสตร์และภูมิ
สำรสนเทศ ทำงภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ทำงภูมิสำรสนเทศ ทำงภูมิศำสตร์พัฒนำเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกร  
ทำงเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ หรือทำงเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ 

2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนที่อยู่ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3  
(จังหวัดนครรำชสีมำ  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ  และสุรินทร์)  

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้ 
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 (1) ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์นโยบำยกรมพฒันำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกิจ 
 (2) ควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีกำรส ำรวจและกำรท ำแผนที่ 
 (3) ควำมรู้ดำ้นกำรรงัวัดภำพถ่ำย (Photogrammetry) และกำรส ำรวจระยะไกล (Remote Sensing) 
 (4) ควำมรู้เกี่ยวกับโปรแกรมกำรใช้ข้อมูลด้ำนภูมิสำรสนเทศ 
 

****************************** 
 


