
  
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
 

  ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื ่อจ ัดจ ้างเป ็นพนักงานราชการประเภททั ่วไป  ฉะนั ้น อาศัยอำนาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
     1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา 

รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 
 2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
(3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7)   ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ผู ้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ 

 3. การรับสมัคร 
 3.1  ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

3.2  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30  สิงหาคม 2565 
ถึงวันที่  5  กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด ดังนี้  
 (1)   ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd04 .thaijobjob.com เลือกหัวข้อ 
“รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4”  
 (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) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ  

3.3 การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 30  สิงหาคม 2565 
ถึง 6  กันยายน 2565 
 ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบ
กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน ภายใน 30 นาที หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัคร
สามารถเข้าระบบเพื ่อชำระเงินได้ตลอดเวลาที ่อยู ่ในช่วงการรับสมัคร ตั ้งแต่ ว ันที ่ 30  สิงหาคม 2565 
ถึง 6  กันยายน 2565 ภายในเวลา 20.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

3.4   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
   (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท  

ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้ว และเมื่อสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ 3.3 แล้ว จะไม่
คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.5 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ 
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3.6 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 13  กันยายน 2565 เป็นต้นไป 
        เมื่อสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd04.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4” เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อ และนำไป
แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน ห้ามติดรูปถ่าย ใช้เฉพาะรูปที่อัปโหลด (upload) เท่านั้น 

 

ทั้งนี้  บัตรประจำตัวสอบถือเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปแสดงตนเพื่อใช้ใน
การเข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจำตัวสอบ 
แต่หากรูปถ่ายที ่ปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื ่อนไขที ่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 (2)  
ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นเดียวกัน 

4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้สำหรับการสมัครสอบ โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จะรักษาข้อมูลไว้เป็น
ความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 5 กันยายน 2565  ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์  
 4.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครยื่น
เอกสารปลอมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จะดำเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย 

 และกรณีเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
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5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จะประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 
ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”หรือเข้าที่ เว็บไซต์ https://ldd04. 
thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 4” หรือเข้าท่ีเว็บไซต์ http://r04.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 
ตามท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ แนบท้ายประกาศนี้ 
  6.2  ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้าย
ประกาศนี ้  
 โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ โดย
วิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจาอุปนิสัย
อารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
บุคลิกภาพ พฤติกรรม รวมทั ้งความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมที ่ถูกต้องดีงามของ ผู ้เข้ารับ 
การประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถ ความประพฤติเหมาะสม มีคุณสมบัติ
ในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และทักษะสมรรถนะและอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 

 ทั้งนี้  จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านการประเมินความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั ้งที ่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลัง (แต่ถ้าหากผู้สมัครมีจำนวนน้อย อาจดำเนินการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร)  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ 
“ข่าวรับสมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd04.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://r04.ldd.go.th 
เลือกหัวข้อ “สมัครงาน”  
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 7. เอกสารและหลักฐานที ่ต ้องยื ่นในวันเข้าร ับการประเมินสมรรถนะครั ้งท ี ่ 2  
(สอบสัมภาษณ์) 

7.1   ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
7.2  สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตำแหน่งที่สมัครสอบโดยต้องสำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์  
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขันคือ      
วันที่ 5 กันยายน 2565  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้
นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

7.3   ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านต่อเจ้าหน้าที ่
7.4   สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณี  

ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า  “สำเนาถูกต้อง” 
และ ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า  

หมายเหตุ  ผู ้ที ่ได้ขึ ้นบัญชีเมื ่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องนำ
ใบรับรองแพทย์ ซึ ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที ่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการท่ีเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด 

อนึ่ง  กรณีที ่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ  
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
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 8. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที ่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที ่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1   
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
 การจ ัดจ ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที ่สอบได้ กรณีท ี ่ม ีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง
กว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

 9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ 
ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเข้าท่ี เว็บไซต์ 
https://ldd04.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน
สำนักงานพฒันาที่ดินเขต 4” หรือเข้าท่ีเว็บไซต์ http://r04.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด   

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย 

         ประกาศ  ณ  วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

                       
 
 

 

 

 

 

  

  (นายศรจิตร  ศรีณรงค์ ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 

(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่   16   สิงหาคม  2565) 

 

 
1.1 ตำแหนง่เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จำนวนตำแหน่งว่าง  1  อัตรา ดังนี้ 
 ฝ่ายวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 
 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1.  ร่วมศึกษาวิเคราะห์วิจัยและปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการสำรวจการทำแผนที่และการผลิตข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ 

2.  ตรวจสอบและถ่ายทอดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. 
3.  จัดทำแผนที่การจำแนกประเภทที่ดินฉบับปรับปรุง 
4.  ปรับปรุงแผนที่การจำแนกประเภทที่ดินในระบบดิจิตอล 
5.  จัดเตรียมจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ 
6.  นำเข้าตรวจสอบแก้ไขประสานงานข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวรข้อมูลแผนที่ลายเส้นในระบบ

คอมพิวเตอร์ 
7.  จัดทำแผนที่แนวหลักเขตป่าไม้ถาวรบนภาพออร์โธสีมาตราส่วน 1 : 4,000 1 : 25,000 
8.  ร่วมจัดทำรวบรวมข้อมูล (Meta Data) ด้านภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมและแฟ้มข้อมูล

แผนที่ทุกประเภทเพ่ือเป็นฐานข้อมูลสำหรับบริการหน่วยงานต่างๆ ของกรมและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

9.  ร่วมจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศและร่วมจัดเก็บรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
ด้านภูมิศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน 

10. ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใช้งานด้านภูมิสารสนเทศ 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมโยธา  ทางวิศวกรรมสำรวจ 
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางภูมิศาสตร์  ทางภูมิศาสตร์กายภาพ  ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  ทางภูมิสารสนเทศ  ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร  ทางเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์  ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หรือ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  คือ 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร 
และจังหวัดนครพนม 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต์ 
https://accreditation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน)  

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาท
หน้าที่ภารกิจ 

(2) ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ 
(3)  ความรู้ด้านการรังวัด ภาพถ่าย (Photogrammetry) และการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) 
(4)  ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ 
 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  

 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู้ ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 

 

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


