
 
 

       
              

  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
                    เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
                             ในตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 
        ------------------------------------ 
 

  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ 
-   ตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 

  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็น 
ไปตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554  
 

2. ตําแหน่งว่างทีจ่ะบรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา 
                 

3. ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 

4. คณุสมบตัิของผู้มีสทิธิสมัครสอบ 
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
(3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 
           (4) เป็น ...
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(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5)  เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(9)  เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(11)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) 

(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (10) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจาก
งานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิ
สมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการ
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจ 
ให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2538 

4.2 ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้ 
                            4.2.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  

ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ 
หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ และ 
                                 4.2.2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า   
 
 

5. การรบัสมัครสอบ 
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 18  

เมษายน 2562 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามข้ันตอนดังน้ี 
 
                (1)  เปิดเว็บไซต์ ...
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(1)   เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ” 
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ 

จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้ โดยอัตโนมัติ 
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น  

หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล   
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 

เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครคร้ังแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 19 เมษายน 2562 ภายในเวลาทําการของธนาคาร  
และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียม 
ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

5.3 ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

         ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
5.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด 

เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 
 

6. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
6.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 18 เมษายน 2562 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.3 การสมัครสอบตามข้ันตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่
แ ก้ไขเ พ่ิมเติม  ดัง น้ัน  หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.4 ผู้สมัครสอบต้องรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเป็นเอกสารปลอม กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งน้ี 
ในกรณีผู้สมัครย่ืนเอกสารปลอม กรมส่งเสริมการเกษตร จะดําเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย 
 

      ในกรณี ...



- 4 - 

  
                          ในกรณีที่เลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานที่ใช้ 

แสดงตนในการเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณี ชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร
สอบไม่ตรงกับหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการ
ออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
  

7. การประกาศรายชื่อผูส้มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ

ระเบียบเก่ียวกับการสอบใน วันที่ 24 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com  
หัวข้อ “การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 
 

8. หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน 
8.1 สอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปน้ี 
     1.  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเคร่ืองมือสํารวจทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการแปลภาพถ่ายดาวเทียมด้านการเกษตร 
    2.  ความรู้เก่ียวกับการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบภูมิสารสนเทศ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
    3.  ความรู้และแนวคิดเก่ียวกับการออกแบบ จัดการ และสืบค้นฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

8.2 สอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                                 กรมส่งเสริมการเกษตรจะทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคล 
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง  
   ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเม่ือ
สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตําแหน่ง 
 

9. หลกัฐานทีต่้องนํามาย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม 

แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
9.2 สําเนาปรญิญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)    

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 
 ทั้งน้ี ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผู้สําเรจ็การศกึษาตามหลักสูตรขัน้ปรญิญาบัตรของสถานศึกษาใดนัน้ 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ๆ  
เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 18 เมษายน 2562 
                           ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้  
ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 
           9.3 สําเนา ...
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                      ๙.๓  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ 

สํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จํานวน 1 ฉบับ   
                                 กรณีที่ผู้สมัครสอบใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี จะต้องแนบหลักฐานการศึกษาระดับที่สูงกว่าด้วย 
                           ๙.๔  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ 
และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่าน้ัน ฉบับจริง และสําเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว 
จํานวน 1 ฉบับ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 

๙.๕  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ในกรณี 
ช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ 

๙.๖  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสอบเพ่ือวัดความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
สําเนาเอกสารทกุฉบบัใหผู้้สมัครสอบเขียนคํารบัรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ 

วันที่และระบเุลขประจําตัวสอบกํากบัไว้มุมบนด้านขวาทกุหน้าของสาํเนาเอกสาร 
   อน่ึง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการศึกษาและเอกสารการสมัครสอบ 
มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบ 
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้  
หรือได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

10.  เกณฑ์การตดัสิน 
                            ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขัน 
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งน้ี โดยให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย  
 

11.  การขึน้บญัชผีู้สอบแข่งขันได ้
         กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลําดับคะแนนรวม
ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง
จากมากไปน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ใน
ลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัว
สอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 
            การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก    
             12. การบรรจุ ...
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รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการ 

ในตําแหน่งนกัวิชาการแผนทีภ่าพถ่ายปฏบิตักิาร 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

ปฏิบัติงานทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพ่ือใช้ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานต่างๆ  
โดยวิธีการทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เช่น การจัดทําผังแปลงเกษตรกรดิจิทัล และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ด้านการปฏบิตักิาร  
(1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูล 

เชิงพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือจัดหาหรือเพ่ือเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทําแผนที่และหรือระบบภูมิสารสนเทศ 
(2) อ่าน แปลและตีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ภาพดาวเทียม เพ่ือดู

ร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(3) นําเข้า ตรวจสอบ แก้ไข รักษาและค้นคืนข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือจัดทําเป็นฐานข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศ 
(4) ประมวลผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 
(5) ดูแล จัดเก็บ บริการ แผนที่ ภาพถ่าย และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้บริการ

แก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปนําไปใช้ประโยชน์ 
(6) สรุปรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพ 
2. ด้านการวางแผน  

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน 
หรือโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามกําหนด 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบรกิาร 

(1) ตรวจสอบและเตรียมระวางแผนที่และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือทําการจัดส่ง 
ให้หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และให้บริการประชาชน 

(2) ช้ีแจงและตอบปัญหา  เ ก่ียวกับข้อมูลด้านแผนที่และหรือภูมิสารสนเทศ  
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป 

(3) ให้บริการแผนที่ และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน  
และประชาชนทั่วไป 

----------------------------- 




