ประกาศกรมทีด่ ิน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
----------------------ด้วยกรมที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการ
แผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนพ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 9 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. รับรอง จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก 3 อัตรา
1.2 อัตราเงินเดือน 9,140 - 10,060 บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1
เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
/ข. ลักษณะ...
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(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ได้แก่
1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5) โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ เพราะกระทําความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4)
(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน 2 ปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกิน 3 ปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
/3.2 ผู้สมัครสอบ...
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3.2 ผู้ สมั ครสอบต้ องมี คุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน่ ง ตามที่ ระบุ ไว้ ในรายละเอี ยด

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน”
หรือขอใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัคร
4.2 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม
ถึงวั นที่ 20 เมษายน 2555 ในวั นราชการ ณ ฝ่ ายสรรหาและประเมิ น บุ ค คล กองการเจ้ าหน้ า ที่ (ชั้ น 3)
กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตามกําหนดเวลา ดังนี้
- ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.
- ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น.
5. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT OF RECORDS) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
ตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
จํานวน อย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 20 เมษายน 2555
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาทะเบียนบ้าน
อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ ยนชื่ อ - นามสกุ ล (ในกรณี ที่ ชื่ อ - นามสกุ ล ในหลั กฐานการสมั ครสอบไม่ ตรงกั น) เป็ นต้ น จํ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ
(5) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งลงชื่อ
และวันที่กํากับไว้ด้วย
/ 6. ค่าธรรมเนียม...

-46. ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับการสมัครสอบ จํานวน 200 บาท และ
เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้งนี้
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมที่ดินจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมทั้งประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2555 ทางเว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
9. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยกรมที่ดิน
จะดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาควิชาดังกล่าวแล้ว
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(1) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับ
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า
(2) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
/12. การบรรจุ...

-512. การบรรจุและแต่งตั้ง
(1) ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(2) การสอบแข่งขันฯ ครั้งนี้ กรมที่ดินไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภท
13. การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่น
กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่ง
ต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือนหรือ
ใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่างสามารถนํารายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่นได้ ซึ่งการนํารายชื่อไปขึ้น
บั ญ ชี เ ป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นตํ า แหน่ ง อื่ น นี้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การสอบครั้ ง เดี ย วกั น กั บ การสอบครั้ ง นี้ โดย
ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2555

(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)
อธิบดีกรมที่ดิน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ และหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขัน
ตําแหน่งนักวิชาการแผนทีภ่ าพถ่ายปฏิบตั กิ าร
(แนบท้ายประกาศกรมทีด่ ิน ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555)
--------------------------------คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูลเชิงพื้นที่
อื่นๆ เพื่อจัดหาหรือเพื่อเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทําแผนที่และหรือระบบภูมิสารสนเทศ
2. จัดสร้างระวางขยายภาพถ่ายและระวางแผนที่ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการออกเอกสารสิทธิ
พิสูจน์สิทธิในที่ดิน และให้บริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
3. ทํ าการวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กําหนดจุดบั งคับภาพ รั งวัดและคํา นวณ
ปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดทําแผนที่ต่างๆ
4. จัดสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5. อ่ า นแปลและตี ค วามภาพถ่ ายทางอากาศ และวิ เคราะห์ ภาพดาวเที ยม เพื่ อดู ร่ องรอย
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
6. จัดทํา นําเข้า และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
7. ดูแล จัดการ จัดเก็บ บริการ แผนที่ภาพถ่ายและหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้บริการ
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปนําไปใช้ประโยชน์
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง
1. การคํานวณงานรังวัดและทําแผนที่ (SURVEYING COMPUTATION)
2. การทําแผนที่จากภาพถ่ายเดี่ยว (RESTITUTION OF A SINGLE PHOTOGRAPH)
3. ระบบพิกัดแผนที่ (COORDINATES SYSTEM) และมาตราส่วนแผนที่ (MAP SCALE)
4. การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ (PHOTO INTERPRETATION)
5. การจัดทําข้อมูลแผนที่เชิงพื้นที่ในภารกิจงานแผนที่ภาพถ่ายของกรมที่ดินด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM)
/2. ภาคความ...

-22. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ความรู้ ที่ อ าจใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่ ว งที วาจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ จรรยาบรรณของข้ า ราชการพลเรื อ น คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสั งคมและสิ่งแวดล้ อม ความคิ ดริ เริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
----------------------------------
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