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 2.2 คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี 

 3. การรบัสมัคร 
 3.1 ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เลขที่ 56  หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ 

3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 200 บาท 
เม่ือสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
3.3 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด

เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 

ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 

4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายใน วันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
 4.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผล
ทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณี ช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะน้ัน
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
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5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2562 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และทางเว็บไซต์ http://r01.ldd.go.th หรือเข้าที่
เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2  ดังน้ี 

 6.1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม  
100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน) 
   ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบแนบท้ายประกาศน้ี 
 6.2 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม  
100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
   โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 
โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 ทั้งน้ี  จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลัง (แต่ถ้าหากผู้สมัครมีจํานวนน้อยอาจดําเนินการประเมิน
สมรรถนะคร้ังที่ 2 ในวันเดียวกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจํานวนผู้สมัคร) โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และทางเว็บไซต์
http://r01.ldd.go.th  หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” 

 7. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
7.1   ใบส มัคร ให้ ติดรู ปถ่ ายห น้าตรง  ไม่ สวมหมวก  และไม่ สวมแ ว่นตา ดํ า  

ขนาด 1 x 1.5 น้ิว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้
ครบถ้วน 

7.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 น้ิวซึ่งถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป 

7.3 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัครสอบ โดยต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร จาํนวนอย่างละ 2 ฉบับ 
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ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ  
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
คือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้
ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 

7.4 ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน  
7.5 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณี 

ช่ือ –ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 (ผู้ชาย) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ  

ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า  

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จะต้องนํา
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อนึ่ง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

 8. เกณฑ์การตดัสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละคร้ังไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1          
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน 
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน  
จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
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รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป  
สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 1 

(แนบทา้ยประกาศสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 ลงวันที่  10 ตุลาคม 2562) 
------------------------------------- 

 
 
1. ตาํแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 
  - กลุม่สํารวจเพื่อทําแผนที่ สาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
 
 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตั ิปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1. ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการสํารวจการทําแผนที ่ และการ
ผลิตข้อมูลภูมสิารสนเทศ 

2. ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ี
3. ปรับปรุงแผนทีก่ารจําแนกประเภทที่ดินในระบบดิจิตอล 
4. จัดเตรียม จัดเก็บ และให้บรกิารข้อมูลแผนที่ 
5. นําเข้า ตรวจสอบ แก้ไข ประสานงานข้อมูลแนวเขตป่าไม้ ข้อมูลแผนที่ลายเส้นในระบบ

คอมพิวเตอร์ 
6. ร่วมจัดทํา รวบรวมข้อมูล (Meta Data) ด้านภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และ

แฟ้มข้อมูลแผนที่ทุกประเภท เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําหรับบริการหน่วยงานต่างๆ ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7. ร่วมจัดทํามาตรฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ และรว่มจัดเก็บ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ใหเ้ป็นปัจจุบัน 

8. ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี และโปรแกรมการใช้งานด้านภูมิสารสนเทศ 
9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ค่าตอบแทน    18,000 บาท 
สทิธปิระโยชน ์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
    เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่   30 กันยายน 2563  
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทั้ง 2 ขอ้ดังน้ี 

1. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือทางเทคโลยีภูมิศาสตร ์

2. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่รบัผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ 
จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุร ีสุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร  

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒติามที่ ก.พ. รับรอง ไดใ้นเว็บไซต์ http://203.21.42.34/acc/index.html 
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หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 1 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ีโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  (1) ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาท
       หน้าที ่ภารกิจ 
  (2) ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสํารวจและการทําแผนที ่
  (3) ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย (Photogrammetry) และการสํารวจระยะไกล  
       (RemoteSensing) 
  (4) ความรู้เก่ียวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ 
 

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