ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ ดําเนินการสรรหาและ
เลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการประเภททั่ ว ไป ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุม่ งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัตทิ ั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่ เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ ออกจากรั ฐวิ สาหกิ จหรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บ ตํ าแหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไว้ ในรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ดังนี้
(1) ให้ ผู้ ส มั ค ร ส อ บ เข้ า ไป ที่ เว็ บ ไซ ต์ http://ldd03.thaijobjob.com
เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3”
(2) ให้ผู้สมัครสอบเลือกหัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอก
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB)
รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ
(3) ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน
(4) ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
จํ า กั ด (มหาชน) ให้ โ ดยอั ต โนมั ติ ให้ ผู้ ส มั ค รพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การชํ า ระเงิ น ลงในกระดาษขนาด A4
จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถพิ ม พ์ แ บบฟอร์ม การชํ าระเงิน หรื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ ผู้ ส มั ค ร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.3 การชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชําระได้ ๓ ช่องทาง คือ
(๑) การชําระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(Teller Payment)
ให้ ผู้ สมั ครสอบนํ าแบบฟอร์มการชํ าระเงินตามข้ อ 3.2 (4) ไปชํ าระเงินที่
เคาน์ เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํ ากั ด (มหาชน) ทุ ก สาขาทั่ วประเทศ ตั้ งแต่ วัน ที่ 26 ตุ ลาคม 2564
ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงิน
(๒) การชําระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
ผู้ ส มั ค รสอบซึ่ งมี บั ญ ชี ธ นาคารกรุงไทยที่ ได้ ล งทะเบี ย น (register) ขอใช้
บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถเลือกชําระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยชําระเงินได้
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และให้พิมพ์หน้ายืนยัน
การชําระเงินจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

-3(๓) การชําระเงินผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถ
เลือกชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบฟอร์มการชําระเงินจาก
ระบบไปทํารายการชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ
“บริการอื่นๆ” เลือก “ชําระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค อื่นๆ” และเลือก “กรมพัฒนา
ที่ดิน” โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว้ โดยสามารถชําระเงินได้ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
3.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) ค่ าธรรมเนียมธนาคาร และค่ าบริการอิ นเทอร์เน็ ต คิ ดสู งสุดไม่ เกิ นจํานวน
30 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทางการชําระเงิน
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้ว และเมื่อสมัครสอบและชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ 3.3 แล้ว จะไม่
คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.5 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ
3.6 พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
เมื่อสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ
เข้าไปที่เว็บไซต์ http://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3” เพื่อพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อ และนําไป
แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน ห้ามติดรูปถ่าย ใช้เฉพาะรูปที่อัปโหลด (upload) เท่านั้น
ทั้งนี้ บัตรประจําตัวสอบถือเป็นเอกสารสําคัญที่ต้องนําไปแสดงตนเพื่อใช้ใน
การเข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจําตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจําตัว
สอบ แต่หากรูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 3.2 (2) ให้ถือ
เป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นเดียวกัน
4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์
4.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
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-44.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ใน
กรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมั ครสอบ ทั้งนี้ ในกรณี ผู้สมัครยื่น
เอกสารปลอมสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ จะดําเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย
และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
5. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สํานั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 3 จะประกาศรายชื่อ ผู้ มี สิท ธิเข้ ารับ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 12 พฤศจิกายน
2564 ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์
https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://r0๓.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน”
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังนี้
6.1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน)
ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ แนบท้ายประกาศนี้
6.2 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ) รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้าย
ประกาศนี้
โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
โดยวิธีการสัม ภาษณ์ จากประวัติส่ วนตั ว ประวัติการศึก ษา ประวัติการทํ างาน ประสบการณ์ ท่ วงที วาจา
อุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบบุคลิกภาพ พฤติกรรม รวมทั้งความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมที่ถูกต้องดีงามของผู้เข้ารับ
การประเมิน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถ ความประพฤติเหมาะสม มีคุณสมบัติ
ในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และทักษะสมรรถนะและอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง

-5ทั้งนี้ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่ า นการประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 1 แล้ ว จึ งจะมี สิ ท ธิ เข้ า ประเมิ นความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลั ง (แต่ ถ้าหากผู้ส มัค รมีจํานวนน้ อย อาจดําเนิน การ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันเดียวกั น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้สมัคร) โดยจะประกาศรายชื่ อผู้มีสิท ธิ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ
“สมัครงานกรมพั ฒ นาที่ ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัค ร
บุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไปในสํ า นั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 3 ” หรื อ เข้ า ที่ เว็ บ ไซต์
http://r0๓.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน”
7. เอกสารและหลั ก ฐานที่ ต้ อ งยื่ น ในวั น เข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ 2
(สอบสัมภาษณ์)
7.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
7.2 สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร และสํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัครสอบโดยต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็น
เกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขันคือ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็
ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
7.3 แสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่
7.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ –
ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า
หมายเหตุ ผู้ ที่ ได้ ขึ้ น บั ญ ชี เมื่ อ จะได้ รั บ การจั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการจะต้ อ งนํ า
ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ งออกให้ ไม่ เกิ น 1 เดื อ น และแสดงว่ าไม่ เป็ น โรคที่ ต้ อ งห้ า มตามกฎ ก.พ. ว่ าด้ ว ยโรค
พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด

-6อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจพบภายหลั ง ว่ า หลั ก ฐานและเอกสารการสมั ค รสอบ หรื อ คุ ณ สมบั ติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็ นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานพัฒ นาที่ดินเขต 3 จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ จ ะถือ ว่ าเป็ น ผู้ ผ่ านการเลื อกสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ที่ ได้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 60
การจั ด จ้ า งจะเป็ น ไปตามลํ า ดั บ คะแนนที่ ส อบได้ กรณี ที่ มี ก ารประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ ง จะเรี ย งลํ า ดั บ ที่ จ ากผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน จะ
ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชือ่ ผู้ผา่ นการเลือกสรร
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
ทางเว็ บ ไซต์ http://www.ldd.go.th เลื อ กหั ว ข้ อ “สมั ค รงานกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ” หรื อ เข้ า ที่ เ ว็ บ ไซต์
https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://r0๓.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
10. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายชาติชาย ประสาระวัน)
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
(แนบท้ายประกาศสํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 3 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564)
1.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าทีแ่ ผนทีภ่ าพถ่าย กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ลักษณะงานทีจ่ ะให้ปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ร่วมศึกษาวิเคราะห์วิจัยและปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการสํารวจการทําแผนทีแ่ ละการผลิต
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
2. ตรวจสอบและถ่ายทอดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.
3. จัดทําแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินฉบับปรับปรุง
4. ปรับปรุงแผนทีก่ ารจําแนกประเภทที่ดินในระบบดิจิตอล
5. จัดเตรียมจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแผนทีต่ ้นฉบับ
6. นําเข้าตรวจสอบแก้ไขประสานงานข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวรข้อมูลแผนทีล่ ายเส้นในระบบ
คอมพิวเตอร์
7. จัดทําแผนที่แนวหลักเขตป่าไม้ถาวรบนภาพออร์โธสีมาตราส่วน 1 : 4,000 1 : 25,000
8. ร่ ว มจั ด ทํ า รวบรวมข้ อ มู ล (Meta Data) ด้ า นภาพถ่ า ยทางอากาศภาพถ่ า ยดาวเที ย มและ
แฟ้มข้อมูลแผนที่ทุกประเภทเพื่อเป็นฐานข้อมูลสําหรับบริการหน่วยงานต่างๆ ของกรมและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. ร่วมจั ด ทํ ามาตรฐานข้ อ มู ล ด้ านภู มิ ส ารสนเทศและร่ วมจั ด เก็ บ รวบรวมและปรับ ปรุงข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน
10. ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใช้งานด้านภูมิสารสนเทศ
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

ระยะเวลาการจ้าง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2565

-๒คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. คุณ วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ
หรื อสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ก ายภาพ ทางภู มิ ศ าสตร์ ทางภู มิ ศ าสตร์ก ายภาพ ทางภู มิ ศ าสตร์แ ละภู มิ
สารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หรือทางสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 90 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์)
ทั้ ง นี้ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ วุ ฒิ ต า ม ที่ ก . พ . รั บ ร อ ง ไ ด้ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
(2) ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสํารวจและการทําแผนที่
(3) ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย (Photogrammetry) และการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing)
(4) ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้ ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

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

