ขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference : TOR)
การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
โครงการให้บริการแผนที่ลายเส้นและการแปลงพื้นที่โครงการต่าง ๆ
ให้อยูใ่ นรูป GIS ซ้อนทับบนแผนทีอ่ อร์โธสี ในรูปแบบกระดาษ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
------------------------------------1. เหตุผลและความจาเป็น
ตามที่ กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่
กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 โครงการให้บริการแผนที่ลายเส้นและการแปลงพื้นที่
โครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูป GIS ซ้อนทับบนแผนที่ออร์โธสี ในรูปแบบกระดาษ ซึ่งการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
มีผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอในการดาเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ เทคนิค วิธีการ
และทั ก ษะความช านาญในด้ า นการจั ด การและการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ผนที่ แ ละข้ อ มู ล ทางแผนที่ ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งลักษณะงานหรือรูปแบบงานที่ต้องปฏิบัติงานนั้น ไม่มีเอกชนที่
เป็นนิติบุคคลรับจ้างดาเนินงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้การควบคุม กากับ ดูแล และตรวจสอบ
ของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน ตามแผนงาน วัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานโครงการให้บริการแผนที่ลายเส้นและการแปลงพื้นที่โครงการต่าง ๆ
ให้อยู่ในรูป GIS ซ้อนทับบนแผนที่ออร์โธสี ในรูปแบบกระดาษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนด จึงมีความจาเป็นต้องจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการให้บริการแผนที่ลายเส้นและ
การแปลงพื้นที่โครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูป GIS ซ้อนทับบนแผนที่ออร์โธสี ในรูปแบบกระดาษ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคาสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้าง
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
2. มีสุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคร้ายแรง (พิจารณาจากใบรับรองแพทย์)
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3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (พิจารณาจากการสัมภาษณ์)
4. ไม่เป็นผู้มีรายได้จากการเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ
7. ไม่เป็นผู้ถูกคาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจาก
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนหรือตามกฎหมายอื่น
8. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ หรือกฎหมายอื่น
9. ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพ ากษาถึง ที่สุด ให้จาคุก เพราะกระทาความผิ ด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทาความผิดที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
11. ต้องปฏิบัติงานและปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
3.2 คุณสมบัติเฉพาะทาง
1.1 ได้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น หรื อ สู ง กว่ า
ในสาขาวิช า วิศ วกรรมศาสตร์ วิศ วกรรมโยธา วิศ วกรรมสารวจ วิท ยาศาสตร์ก ายภาพทางภูมิศ าสตร์
ทางภูมิศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่หน่วยงานเห็นว่า
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.2 มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ชุดโปรแกรมสานักงาน หรือโปรแกรม Microsoft เช่น Excel Word และPowerPoint ได้เป็นอย่างดี
1.3 มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือที่ เกี่ยวข้อง และผ่าน
เกณฑ์การทดสอบการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานกาหนด
4. ขอบเขตของงานจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการวิเคราะห์ จัดทาแผนที่
จัดทาข้อมูลทางแผนที่ รายงาน และการแปลงพื้นที่โครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูป GIS ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือโปรแกรมประมวลผลภาพ จานวน 2 ราย อัตราค่าจ้างที่ได้รับงวดละ
15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อราย โดยมีลักษณะของงาน ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมและตรวจสอบ ข้อมูล แผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดัดแก้
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ปรับปรุงหรือแก้ไข ข้อมูล แผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดัดแก้ หรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือโปรแกรมประมวลผลภาพ

