
 

 
 

ประกาศกรมชลประทาน 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 

 
  ด้วยกรมชลประทาน จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ      
ในต าแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในกรมชลประทาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
 ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้(เอกสารหมายเลข 1) 

 2. ลักษณะงานทีต่้องปฏิบัติ   
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 1) 

 3. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36             
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี ้

    ก. คุณสมบัติทั่วไป    
    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
    (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

   ข. ลักษณะต้องห้าม 
    (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
    (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
    (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(5) เป็นกรรมการ... 
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    (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
    (9) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรอืตามกฎหมายอื่น 
    (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น 
    (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 

 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) 
(9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม         
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
 ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้  แต่จะ   
มีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง        
ทางการเมืองแล้ว 
 ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501   
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความใน ข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538   
 3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด  
แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

 4. การรับสมัครสอบ 
  4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet)  ตั้งแต่วันที่  
29 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
   4.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com > รับสมัคร
ข้าราชการ > ปี 2563 หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน” 
   4.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด 
และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้ 

1) ผู้สมัครประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ต าแหน่งที่ 1 - 6) ให้แนบ
ส าเนาปริญญาบัตร และผู้สมัครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ต าแหน่งที่ 7 - 10) ให้แนบส าเนา
ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

 

2) ส าเนา... 

https://rid.thaijobjob.com/
https://rid.job.thai.com/201706/index.php
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2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่า

เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร 

หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร คือวันที่ 21 ตุลาคม 2563 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิช าที่ส าเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร 
คือวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มาแนบแทน จ านวน 1 ฉบับ   

3) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่
กฎหมายก าหนด (สาขาโยธา) จ านวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ต าแหน่งที่ 1) ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่
กฎหมายก าหนด (สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้าก าลัง) จ านวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ต าแหน่งที ่ 2) ทั้งนี้ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่     
21 ตุลาคม 2563 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอาย ุจ านวน 1 ฉบับ 
5) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
6) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จ านวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ต าแหน่งที่ 1 - 6) หรือ 
ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ของส านักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ปวส. หรือสูงกว่า จ านวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ต าแหน่งที่ 7 - 10)  
  ส าหรับผู้สมัครสอบที่ใช้ผลสอบการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับที่สูงกว่า จะต้องน าส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับท่ีสูงกว่าแนบมาด้วย จ านวน 1 ฉบับ        
 6) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 
 7) เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจ าตัวทหาร 
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบส าคัญ (แบบ สด.9) ส าหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43)  

 ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และ      
ลงช่ือ วันที่ ท้ังนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด กรมชลประทาน จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าวนี้  

 

 

 4.1.3 พิมพ์แบบฟอร์ม... 
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   4.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือน าไป
พิมพ์ในภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไป
พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะปิดระบบรับสมัครสอบ 
  4.2 ให้ผู้สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงิน (ข้อ 4.1.3) ไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  
บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 
ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบ  
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

  4.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวนต าแหน่งละ 430 บาท 
ซึ่งประกอบด้วย 
   4.3.1 ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 400 บาท 
   4.3.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet)   
                                         จ านวน 30 บาท 

  เม่ือสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 4.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  4.4 ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด
เลขประจ าตัวสอบ ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อม         
เลขประจ าตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com > รับสมัคร
ข้าราชการ .>.ป ี 2563 .หัวข้อ  “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน          
กรมชลประทาน” > พิมพ์ใบสมัครและเลขประจ าตัวสอบ  

 5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงหนึ่งต าแหน่งและครั้งเดียวเท่านั้น 
  5.2 ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
  5.3  ผู้สมัครไม่สามารถน าวุฒิการศึกษาท่ีสูงกว่ามาสมัครในวุฒิการศึกษาที่ต่ ากว่าได้ 
  5.4 การสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต เป็นการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยถือว่าผู้สมัครสอบ  
ได้รับทราบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูล   
อันเป็นเท็จให้ถือว่าการสมัครสอบไม่ถูกต้องตามประกาศรับสมัคร จะถูกตัดสิทธิในการสอบและการบรรจุ    
เข้ารับราชการทันที รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   
มาตรา 137 
 
 
 

5.5 ผู้สมัครสอบ... 
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  5.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบ
น ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมชลประทานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัตใินการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ในกรณีที่เลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือ
เข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูล
หลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น   
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

 6. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com >       
รับสมัครข้าราชการ > ปี 2563 หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในกรมชลประทาน” 

 7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  
  7.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 
200 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน 
   ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดจะต้องสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามที่ได้ก าหนดไว้        
ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 
  7.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
   เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  

 ทั้งนี้ กรมชลประทานก าหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งก่อน และเม่ือสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้า
สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป 

 8. หลักฐานการสมัครสอบ 
  8.1 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
                             1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 
 
 

2) ส าเนา... 
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        ๒) ส าเนาหลักฐานการศึกษา 
                                 ๒.๑ ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัคร
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ต าแหน่งที่ 1 - 6)   
                                 ๒.๒ ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัคร
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ต าแหน่งที่ 7 - 10)  
         ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศกึษานั้นเป็นเกณฑ ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร คือวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
        ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  คือวันที่ 
21 ตุลาคม 2563 มาแนบแทน จ านวน 1 ฉบับ 
        ๓) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
ก าหนด (สาขาโยธา) จ านวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ต าแหน่งที่ 1) ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
        ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
ก าหนด (สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้าก าลัง) จ านวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ต าแหน่งที่ 2) ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
        4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ  
        5) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
        6) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
ส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จ านวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ต าแหน่งที่ 1 - 6) หรือส าเนา
หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ.  ระดับ อนุปริญญา ปวส. 
หรือสูงกว่า จ านวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ต าแหน่งที่ 7 - 10)           
                                   ส าหรับผู้สมัครสอบที่ใช้ผลสอบการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของส านักงาน ก.พ. ระดับที่สูงกว่า จะต้องน าส าเนาหลักฐานการศึกษาในระดับที่สูงกว่าแนบมาด้วย จ านวน   
1 ฉบับ                
    ๗) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)        
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 
            ๘) เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจ าตัวทหาร 
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบส าคัญ (แบบ สด.9) ส าหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43)  
 
 
 

ส าเนา... 
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            ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ 
วันที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด กรมชลประทาน จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าวนี้ 
   ๙) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม      
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 
   -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
   -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด  
  8.2 หลักฐานที่ใช้แสดงตนในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
         ผู้สมัครสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนใน
การเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 8.3 หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
   2) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม      
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 
   -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
   -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   -  โรคติดตอ่ร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 
 
 
 
 
 

10. การขึ้นบัญชี... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๑ - 

 

ต าแหน่งที่  1   ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500   บาท 

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่วงดังกล่าวอัตราใด ให้เป็นไปตามประกาศ   
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554  เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ  

จ านวนต าแหน่งว่าง 8  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ค านวณ ประมาณ
ราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความปลอดภัย  งานผังเมืองหรือ
งานอื่นใดที่เกี ่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (2) ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือ
โครงสร้างพื้นบาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
  (3) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานส ารวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้
รูปแบบแผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง 
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ      
ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (5)  ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพื่อให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 
  (6)  ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัย 
รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๒ - 

 

ต าแหน่งที่  1   ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  (ต่อ) 

 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
  (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 
 (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1. ได้รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ ในระดั บเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรม
โครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด (สาขาโยธา) 
และ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี     
หรือสูงกว่า  

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

  ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้   
  1. วิชาความรู้ด้านการออกแบบและค านวณ ประกอบด้วยโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก 
โครงสร้างไม้ และโครงสร้างเหล็ก อาคารชลศาสตร์ อาคารรับแรงดันดิน และแรงดันน้ า วัสดุศาสตร์ และ
คอนกรีตเทคโนโลยี วิศวกรรมชลศาสตร์ 
  2. วิชาความรู้ด้านการส ารวจ และวางโครงการ ประกอบด้วยการส ารวจ  เพ่ือการออกแบบ 
การวางโครงการ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ การศึกษาผลกระทบโครงการ 
 3. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
ออนไลน์ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด 
โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 
 

__________________ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
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ต าแหน่งที่  2   ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500  บาท   

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่วงดังกล่าวอัตราใด ให้เป็นไปตามประกาศ   
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554  เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ  

จ านวนต าแหน่งว่าง 1  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
   (1) ส ารวจข้อมูลเพ่ือออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ระบบสัญญาณเตือนภัย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
   (2) ศึกษาและก าหนดรูปแบบรายการเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการ
ก่อสร้าง การผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
   (3) ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือให้ระบบมีความถูกต้อง 
ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (4) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง 
ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน 
   (5) จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า        
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน    

 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้านการประสานงาน  
  (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด       
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๔ - 

 

ต าแหน่งที่  2   ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  (ต่อ) 

 4. ด้านการบริการ 
   (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่ตน     
มีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์        
   (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ที่ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและ            
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1. ได้ รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่ างอ่ืนที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิช า
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่
กฎหมายก าหนด (สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้าก าลัง) และ    
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี     
หรือสูงกว่า  

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ ความสามารถ  โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้    
 1. ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย พ้ืนฐานระบบไฟฟ้าก าลัง การออกแบบ
ระบบไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบไฟฟ้าสื่อสารเบื้องต้น การอนุรักษ์
พลังงาน         
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
ออนไลน์ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด 
โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 

 
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๕ - 

 

ต าแหน่งที่  3   ต าแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ  

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500  บาท 

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่วงดังกล่าวอัตราใด ให้เป็นไปตามประกาศ   
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554  เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ  

จ านวนต าแหน่งว่าง 2  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการอุทกวิทยา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณตะกอน 
ระดับหรือปริมาณน้ า ระดับและปริมาณน้ าฝน เพื่อประมวลหาค่าต่าง ๆ ทางอุทกวิทยาและจัดท าสถิ ติ 
ฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ในการศึกษาวิจัยด้านอุทกวิทยา การพยากรณ์ปริมาณน้ า วางแผนการพัฒนา
แหล่งน้ า หรือการจัดท าหนังสือสถิติประจ าปี 
  (2) ช่วยวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับพฤติการณ์ของน้ าท่า น้ าฝน และอุตุนิยมวิทยา 
อุทกวิทยาตลอดจนการผันแปร การหมุนเวียน และการตกตะกอนของน้ า เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการ
บริหารจัดการน้ า การออกแบบเชิงอุทกวิทยา และการขุดคลองร่องน้ า การขุดลอกตะกอนในอ่างเก็บน้ า 
  (3) ช่วยค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์วิจัยทางอุทกวิทยา การ
วางหลักเกณฑ์ในการด าเนินการส ารวจ และวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานอุทกวิทยา   
  (4) ช่วยศึกษาและติดตามคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า เพ่ือหาสาเหตุของการเสื่อมโทรม
ของน้ า และแนะน าแนวทางแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  (5) ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือส ารวจทางอุทกวิทยาและ
อุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการส ารวจงานอุตุ-อุทกวิทยา เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนด 

 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด       
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๖ - 

 

ต าแหน่งที่  3   ต าแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (ต่อ) 

 4. ด้านการบริการ 
  ให้บริการเผยแพร่ด้านอุทกวิทยาให้หน่วยราชการหรือผู้สนใจ เพ่ือประกอบการ
ค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการอุทกวิทยาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1. ได้ รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่ าง อ่ืนที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทาง        
สมุทรศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์สกายะและเคมี  ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์ หรือ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติ และ  
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี     
หรือสูงกว่า 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

  ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้      
  1. ความรู้เกี่ยวกับหลักอุทกวิทยา ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับระบบและกระบวนการอุทก
วิทยา วัฏจักรน้ า เครื่องมือและการตรวจวัดข้อมูลทางอุทกวิทยา น้ าท่าและชลศาสตร์ และความสัมพันธ์
ระหว่างน้ าฝนและน้ าท่า 

  2. ความรู้เกี่ยวกับอุทกวิทยาประยุกต์ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ า การวิเคราะห์ทาง
อุทกวิทยา อุทกวิทยากับการจัดการทรัพยากรน้ า        

 3. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
ออนไลน์ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด 
โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๗ - 

 

ต าแหน่งที่  4   ต าแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500  บาท 

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่วงดังกล่าวอัตราใด ให้เป็นไปตามประกาศ   
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554  เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ  

จ านวนต าแหน่งว่าง 1  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ในการท างาน ปฏิบัติงานงานด้านวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่อ่ืน ๆ  เพ่ือจัดหาหรือเพ่ือเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะท าแผนที่และหรือระบบภูมิสารสนเทศ 
  (2) ส ารวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ ก าหนดจุดบังคับภาพ รังวัด
และค านวณ ปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัดเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนที่ต่าง ๆ 
  (3) จัดสร้างระวางขยายภาพถ่ายและระวางแผนที่ภาพถ่าย เพ่ือใช้ในการออก
เอกสารสิทธิ์ พิสูจน์สิทธิในที่ดิน และให้บริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
  (4) อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ภาพดาว เทียม  
เพ่ือดูร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  (5) น าเข้า ตรวจสอบ แก้ไข รักษาและค้นคืนข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
  (6) ประมวลผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 
  (7) ดูแล จัดเก็บ บริการ แผนที่ ภาพถ่าย และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ           
เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปน าไปใช้ประโยชน์ 
  (8) สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 2. ด้านการวางแผน 

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๘ - 

 

ต าแหน่งที่  4   ต าแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  (ต่อ) 

 3. ด้านการประสานงาน 

  (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 

  (1) ตรวจสอบและเตรียมระวางแผนที่ และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือท าการ
ส่งให้หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และให้บริการประชาชน 
  (2) ชี้แจงและตอบปัญหา เกี่ยวกับข้อมูลด้านแผนที่และหรือภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
  (3) ให้บริการแผนที่ และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ แก่หน่วยราชการ เอกชน  
และประชาชนทั่วไป 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1. ได้รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมส ารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ           
ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ และ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า  

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้   
 1. ความรู้เกี่ยวกับการท าแผนที่จากข้อมูลระยะไกล  ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวกับแผนที่ 
ระบบพิกัด พ้ืนหลักฐานทางราบ พื้นหลักฐานทางดิ่ง และมาตราส่วนแผนที่ ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ ความรู้ที่
เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม เทคนิคและวิธีการท าแผนที่จากภาพถ่าย การอ่าน 
แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม 
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  เทคนิคและวิธีน าเข้า
ข้อมูล ความรู้ที่เก่ียวกับค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 
 3. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
ออนไลน์ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด 
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์  
 ___________________ 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๙ - 

 

ต าแหน่งที่  5   ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500  บาท 

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่วงดังกล่าวอัตราใด ให้เป็นไปตามประกาศ   
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554  เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ  

จ านวนต าแหน่งว่าง 3  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ       
  (1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ
ความมั่นคง          
  (2)  รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและ  
แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้       
  (3)  วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่
ก าหนดไว้ 
  (4)  ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ
และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท า
แผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์ 
  (5)  ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

 2. ด้านการวางแผน       
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๑๐ - 

 

ต าแหน่งที่  5   ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ต่อ)  

 3. ด้านการประสานงาน      
  (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ       
  (1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท า
แผนงานโครงการ 
  (2) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายและแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี     
หรือสูงกว่า   

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้     
 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
 2. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร นโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ การจัดท ายุทธศาสตร์ การจัดท าแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์
โครงการ และการติดตามประเมินผล 
 3. การใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ไวยากรณ์ (grammar) ค าศัพท์ (vocabulary) และ  
การอ่าน (reading comprehension) โดยวิเคราะห์ สรุป และจับประเด็นส าคัญ 
 4. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
ออนไลน์ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด 
โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์  
 

___________________ 

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๑๑ - 

 

ต าแหน่งที่  6   ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500  บาท 

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่วงดังกล่าวอัตราใด ให้เป็นไปตามประกาศ   
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554  เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ  

จ านวนต าแหน่งว่าง 1  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 

 (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐาน
ของพัสดุ 
 (2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การ
สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ 
 (3) จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก 
 (4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
 (5) จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทาง
ราชการอีกต่อไป เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด 
 (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน า
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนด 

 2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๑๒ - 

 

ต าแหน่งที่  6   ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  (ต่อ) 

 3. ด้านการประสานงาน 

 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 

 (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ 
 (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์  
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า   

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  

 ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้   
 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ 
  1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  1.2 กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
  1.4 การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับ      
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 

 

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๑๓ - 

 

ต าแหน่งที่  6   ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  (ต่อ) 
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
ออนไลน์ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 
 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๑๔ - 

 

ต าแหน่งที่  7   ต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท 

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่วงดังกล่าวอัตราใด ให้เป็นไปตามประกาศ   
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554  เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ  

จ านวนต าแหน่งว่าง 4  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 1. ด้านการปฏิบัติการ       
  (1) ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 
เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รับ   
  (2) ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและ
รายการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
  (3) ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง            
  (4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่
ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
  (5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

 2. ด้านบริการ        
  (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความ
รับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน   
  (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์          
ต่อการท างานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

 

 

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๑๕ - 

 

ต าแหน่งที่  7   ต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน    

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน       
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ     
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ..ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า   

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้    
 1. การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น การเขียนแบบวิศวกรรม การ
เขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้ โครงสร้างเหล็ก และคอนกรีต
เสริมเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ การส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณ
ราคางานก่อสร้าง การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง       
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
ออนไลน์ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์   
   

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๑๖ - 

 

ต าแหน่งที่  8   ต าแหน่งนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650  บาท  

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่วงดังกล่าวอัตราใด ให้เป็นไปตามประกาศ   
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554  เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ  

จ านวนต าแหน่งว่าง 15  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ       
  (1) ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบ
รายละเอียด และเป็นไปตามแบบที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของงานที่ก าหนดไว้          
  (3) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน           
  (4) บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  ที่ได้จากการส ารวจ และรายงานผล        
เพ่ือติดตาม ความก้าวหน้าของงาน         
  (5) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล       
และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง 

 2.  ด้านการบริการ       
  (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไป แก่บุคลากร
ทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  (2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน       
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า   

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๑๗ - 

 

ต าแหน่งที่  8   ต าแหน่งนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน  (ต่อ) 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้    
 1. การทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุมและปรับแก้มุม 
การวัดระยะ และปรับแก้ระยะ ชั้นหรือเกณฑ์ของงานวงรอบ และการท าแผนที่รายละเอียด การค านวณและ
เขียนแผนที่ การค านวณพ้ืนที่จากค่าพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลส ารวจ การรังวัดหมุด
หลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การค านวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทาง
อากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ การปรับแก้ภาพถ่าย
ทางอากาศ (RECTIFY) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) การท าระดับ และการแบ่งชั้นของ
การท าระดับ           
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
ออนไลน์ ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความรู้ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด     
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์   
 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๑๘ - 

 

ต าแหน่งที่  9   ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650   บาท 

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่วงดังกล่าวอัตราใด ให้เป็นไปตามประกาศ   
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554  เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ  

จ านวนต าแหน่งว่าง 12  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ  
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.  ด้านการปฏิบัติการ       
  (1) ด าเนินการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือให้พร้อมใช้อยู่เสมอ    
  (2) ด าเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  และงาน
ด้านเครื่องกล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน     
  (3) ส ารวจ รวบรวมข้อมูล  จัดท าสถิติ ประวัติการบ ารุงรักษา การซ่อม
เครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานส าหรับน าไปใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงงาน          

 2. ด้านบริการ        
  (1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
  (2) ให้ค าแนะน าและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้าใจในการท างาน            

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน        
ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๑๙ - 

 

ต าแหน่งที่  9   ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ต่อ) 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้    
 1. การทดสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และเครื่องจักรกล การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล และยานพาหนะ การเขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น งานแม่พิมพ์ การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ และความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ าและไฟฟ้าเบื้องต้น      
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
ออนไลน์ ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความรู้ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด     
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์   

 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๒๐ - 

 

ต าแหน่งที่  10   ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650   บาท 

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่วงดังกล่าวอัตราใด ให้เป็นไปตามประกาศ   
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554  เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ  

จ านวนต าแหน่งว่าง 1  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านเกษตร ตามแนว แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.  ด้านการปฏิบัติการ       
  (1) ช่วยท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ 
ตรวจสอบ รับรอง ทางด้านวิชาการเกษตร เพ่ือให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม   
  (2) ผลิต และให้บริการ ด้านพืช ไหม และปัจจัยการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตตาม
เป้าหมาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน        
  (3) ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร เช่น การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
การพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้ าชลประทาน เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนงาน
วิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร        
  (4) ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต และจัดท าโครงการสนับสนุน การผลิตของ
เกษตรกรเพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร        

 2. ด้านบริการ        
  (1) สาธิต แนะน า ส่งเสริม และจัดท าโครงการสนับสนุน การผลิตของ
เกษตรกรเพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร       
  (2) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
การเกษตรเพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           กันยายน  พ.ศ. 2563  

___________________ 
 

- ๒๑ - 

 

ต าแหน่งที่  10   ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (ต่อ) 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน        
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญา
หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้     
 1. การทดสอบความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรทั่วไป การใช้ พ้ืนที่ทางการเกษตร         
การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี           
ที่เหมาะสมทางการเกษตร          
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
ออนไลน์ ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความรู้ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด     
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์   

 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 


