
 

 

ประกาศกรมชลประทาน 
เรื่อง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 

 
 

 ด้วยกรมชลประทานจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการในกรมชลประทาน  
ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร  1004.1/ว 15  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เง่ือนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการ  จึงประกาศรับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในกรมชลประทาน  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

 1.  ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  และเงินเดือนที่จะได้รบั 
       ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง  และเงินเดือนที่จะได้รับ  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศน้ี  (เอกสารหมายเลข  1) 

 2.  ลักษณะงานทีต่้องปฏบิตัิ   
       ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
(เอกสารหมายเลข  1) 

 3.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

  3.1  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36             
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  ดังต่อไปน้ี 
    ก.  คุณสมบัติทั่วไป    
    (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
    (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
   ข.  ลักษณะต้องหา้ม 
    (1)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
    (2)  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต หรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
    (3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (5)  เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง  หรอืเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6)  เป็นบุคคล... 
 



-  2  - 

    (6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (7)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    (9)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย   
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (10)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (11) เป็นผู้เคยกระทาํการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของรัฐ 

   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10)  หรือ (11)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(8) หรือ (9)  ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(10)  ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

   สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1)  ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้  
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองแล้ว 
   สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เขา้สอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งน้ี  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบรหิาร ที่  นว 89/2501   

ลงวันที่   27   มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ 5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่   17   มีนาคม  

2538   

  3.2  ผู้สมคัรสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด 
แนบท้ายประกาศน้ี  (เอกสารหมายเลข  1) 

 4.  การรบัสมัครสอบ 
  4.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  ตั้งแต่วันที่   
5  เมษายน  2556  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2556  ตลอด  24  ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ     
โดยมีขั้นตอน  ดังน้ี 
    4.1.1  ใหผู้้สมัครสอบเข้าไปท่ีเว็บไซต์กรมชลประทาน  http://www.rid.go.th  
หัวข้อ  “รับสมัครสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารบัราชการในกรมชลประทาน”  หรือ  
http://job.rid.go.th  
 

4.1.2 กรอกขอ้ความ... 
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    4.1.2  กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน  และปฏิบัติตามขั้นตอน    
ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ   
    4.1.3  พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4  จํานวน   1  แผ่น  
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้ทาํการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล        
เพ่ือนําไปพิมพ์ในภายหลัง   

    ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่ไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

  4.2  ให้ผูส้มัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ 4.1.3)  ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ต้ังแต่วันที่  5  เมษายน  2556   ถึงวันที่  2  พฤษภาคม  
2556  ภายในเวลาทําการของธนาคาร  และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 

  ทั้งน้ี    การรับสมัครสอบจะมผีลสมบูรณ์ เมือ่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 

  4.3  ผู้สมคัรสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวนตําแหน่งละ  230  บาท                 
ซึ่งประกอบด้วย 
    (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน  200  บาท 
    (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  (Internet)   
          จํานวน  30  บาท                                                                                        
  เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมตามข้อ 4.3  แล้ว  จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ  ทั้งสิ้น 

  4.4 ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ  ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลข
ประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่  9  พฤษภาคม  2556  ที่เว็บไซต์ http://www.rid.go.th  หัวข้อ  “รับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน”  หรือ  http://job.rid.go.th หัวข้อ 
“พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ” 

 5.  เงื่อนไขในการรบัสมัคร 

   5.1  ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
          5.2  ผูส้มคัรสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่งตามประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการในกรมชลประทาน  (ข้อ 3.2)  โดยเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมติัจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปดิรบัสมัครคือวันที่  1  พฤษภาคม  2556   ทั้งน้ี  การสาํเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย  กฎหรือ
ระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

 
5.3 การสมคัรสอบ... 
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   5.3  การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือช่ือ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 
และ พ.ศ.2551 ดังน้ัน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ           
เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
   5.4  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามความ เป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน  ซ่ึง
ผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมชลประทาน จะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ    ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 6.  การประกาศรายชื่อผูส้มัครสอบ กาํหนดวัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบยีบเกี่ยวกบัการสอบ 
  กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบให้ทราบภายในวันที่  9  พฤษภาคม  2556   ทางเว็บไซต์  http://www.rid.go.th    
และ http://job.rid.go.th  หัวข้อ  “รับสมัครสอบแขง่ขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบัราชการ               
ในกรมชลประทาน” 

 7.  หลักสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน    

   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  ภาค  ดังน้ี    
   7.1   ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหนง่  (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
       ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะตําแหน่งน้ันตามที่ได้กําหนดไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  (เอกสารหมายเลข  1)    
   7.2   ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (ภาค ค)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  
ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์         
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง  

  ทั้งนี้  กรมชลประทานกําหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่ 
(ภาค ข.)  ก่อน  และเม่ือสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว  จึงจะมี
สิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป 

 8.  หลกัฐานทีต่้องย่ืนในวันสอบภาคความเหมาะสมตาํแหน่ง (ภาค ค.) 

     8.1  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ใหติ้ดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วม
แว่นตาดํา  ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  ขนาด 1 x 1.5  น้ิว  ลงลายมือช่ือในใบสมคัรให้ครบถ้วน 

8.2 สําเนาใบ... 



-  5  - 

   8.2  สําเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบปริญญาบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  
(Transcript  of  Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จํานวนอย่างละ  2  ฉบับ   

   ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดน้ัน  จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์     โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ๆ  
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่  1  พฤษภาคม  2556   ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมา 
ย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้  ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  
และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครสอบมายื่นแทน 

   8.3  สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด  
จํานวน  1  ฉบับ  (เฉพาะตําแหน่งที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง) 
   8.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จํานวน  1  ฉบับ 
   8.5  สําเนาทะเบียนบ้าน   จํานวน   1  ฉบับ 
   8.6  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น  ใบสําคญัการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)      
ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณี ช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น  จํานวน  1  ฉบับ 
   8.7  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (กรณสีมัครสอบแข่งขนัในตําแหน่งที ่1 )  หรือ  ระดับปริญญาตรี  (กรณี
สมัครสอบแข่งขันในตําแหน่งที่ 2 – 5)  จํานวน  1  ฉบับ 
   8.8  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม      
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  คอื 
 -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
 -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 สําเนาเอกสารทุกฉบับ  ให้ผูส้มัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ  วันที่ 
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 

 9.  เกณฑ์การตดัสิน 

   ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 60  ทัง้น้ี  ให้คํานึงถงึหลักวิชาการวัดผลด้วย 

10. การข้ึนบัญชี... 

 





 เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    28    มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  1    ตําแหน่งนายช่างชลประทานปฏบิตัิงาน 

อัตราเงินเดือน  10,200  -  11,220  บาท   
  ทั้งน้ี  จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่  อ.ก.พ.  กระทรวง  หรอื  
  อ.ก.พ.กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนด 

จํานวนตาํแหน่งว่าง  12  อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างชลประทาน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏิบัติการ 
   (1) สํารวจข้อมูลเพ่ือ  ดําเนินการส่งนํ้า ระบายนํ้า  การก่อสร้าง ปรับปรุงและ
บํารุงรักษาระบบชลประทาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ทุกภาคส่วน 
   (2) ศึกษา ทดสอบ สภาพนํ้า  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์  และตรวจสอบอาคาร
ชลประทาน   เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ 
    (3)  ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรชลประทาน การมีส่วนร่วมองค์กร
ผู้ใช้นํ้า  เพ่ือให้การชลประทานกระจายให้ทั่วถึงเพียงพอต่อการเกษตร และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
   (4)  รวบรวม  จัดเก็บ  สถิติข้อมูล  เก่ียวกับการชลประทาน  เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุง  พัฒนาระบบชลประทาน  และการบริหารจัดการ 
   (5)  ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากนํ้า  เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยจากนํ้า  
   (6)  จัดทําแผนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  เพ่ือการพัฒนาแหล่งนํ้าและบริหาร
จัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ 

 2.  ด้านการบริการ 
   (1)  ดําเนินการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้าชลประทาน และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้
เรื่องการใช้นํ้าอย่างถูกวิธี เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้นํ้าร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 



 ๒ 

เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    28    มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  1  ตําแหน่งนายช่างชลประทานปฏบิตัิงาน (ต่อ) 

  (2)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับงานชลประทาน
ที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญ ด้านงานชลประทาน แก่ผูท้ี่สนใจ 

  (3)  ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานชลประทาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาโยธา  
  2 .  เ ป็นผู้ สอบผ่ านภาคความรู้ ความสามารถทั่ ว ไป  (ภาค  ก . )  ระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ของ ก.พ.  

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 

 ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนายช่าง
ชลประทาน  โดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

 1.  ความรู้พ้ืนฐานทางด้านงานโยธา  (100  คะแนน)  ประกอบด้วย 
         -  ทฤษฎีโครงสร้าง  ,  การวิเคราะห์โครงสร้าง   
         -  งานสํารวจภูมิปะเทศ 
         -  วิศวกรรมฐานราก 
          -  การคํานวณออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสร้างไม้  และโครงสร้างเหล็ก 
         -  การประเมินและวิเคราะห์ราคา และการบริหารงานก่อสร้าง 

2.  ความรู้พ้ืนฐานทางด้านงานชลประทาน  (100  คะแนน)  ประกอบด้วย 
          -  หลักการชลศาสตร์ 
          -  หลักการชลประทานเบ้ืองต้น 
          -  ความสัมพันธ์ดิน  นํ้า  พืช 
 
 
 



 ๓ 

เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    28    มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  2   ตําแหน่งวิศวกรชลประทานปฏบิตักิาร 

อัตราเงินเดือน 13,300  -  14,630  บาท   
ทั้งน้ี  จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ  
อ.ก.พ.กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนด 

จํานวนตาํแหน่งว่าง 15  อัตรา 

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้   ความสามารถทางวิชาการ  
ในการทํางาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทาน  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

   1. ดา้นการปฏบิตักิาร 
       (1)  ศึกษาพ้ืนที่ พิจารณาโครงการ สํารวจ ออกแบบงานชลประทาน ประมาณราคา  
ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาระดับชลประทาน  เขื่อน  ฝาย  อาคารชลประทานประกอบอ่ืน ๆ  จัดสรรนํ้า
เพ่ือให้ได้งานชลประทานที่มคีุณภาพ  ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  และตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
      (2)  ศึกษา  ทดสอบ  วิเคราะห์  และวิจัย  สภาพนํ้า  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  
เทคโนโลยีการจัดการนํ้า  บํารุงรักษา  ระบบชลประทาน  และการก่อสรา้ง  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ชลประทานให้มีประสิทธิภาพ 
                   (3)  ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาด้านการชลประทาน  และการมีส่วนร่วมของ
องค์กรผู้ใช้นํ้า  ในพ้ืนที่โครงการชลประทานและลุ่มนํ้า  เพ่ือให้มีนํ้าใช้อย่างพอเพียง 
      (4)  รวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับงานชลประทาน  และจดัทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือใช้ปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนการปฏิบัติงานชลประทาน 
      (5)  ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมชลประทางแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  เช่น
ให้คําแนะนํา  ในการปฏิบัติงาน  วางโครงการ  กําหนดหลกัสูตรและฝกึอบรม  จดัทําคูม่ือสําหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง  เป็นต้น  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและข้อกําหนด 

   2. ด้านการวางแผน 
      วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 



 ๔ 

เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    28    มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  2   ตําแหน่งวิศวกรชลประทานปฏบิตักิาร (ต่อ) 

   3. ดา้นการประสานงาน 
      (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
      (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล   ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

   4. ดา้นการบริการ 
      (1) ให้คําแนะนํา  ตอบปัญหา  และช้ีแจงเก่ียวกับงานวิศวกรรมชลประทานใน
ความรับผิดชอบ  ในระดับเบ้ืองต้น  แก่หน่วยงานราชการ  เอกชน   หรอืประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ทีส่นใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 
      (2)  จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น  ทําสถิติ   ปรบัปรุง  หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงานวิศวกรรมชลประทาน  เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  และใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์  มาตรการต่าง ๆ 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมชลประทาน  ทางวิศวกรรมโยธา  ทางวิศวกรรมการเกษตร  ทางวิศวกรรม
ทรัพยากรนํ้า  ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ้า  ทางวิศวกรรมแหล่งนํ้า  หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน  
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 

   2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ  ก.พ.   

หลกัสตูรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่ 

        ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่งวิศวกรชลประทาน 
โดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

        1.  วิชาหลักการชลประทาน  และงานวางแผนและโครงการ  (100 คะแนน)  ทดสอบ
ความรู้เก่ียวกับ 

 

 

 



 ๕ 

เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน  ลงวันที่    28    มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  2  ตําแหน่งวิศวกรชลประทานปฏบิตักิาร (ต่อ) 

              1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างดิน  นํ้า  พืช 
              1.2  การหาปริมาณการใช้นํ้าของพืช 
              1.3  การกําหนดการให้นํ้าแก่พืช 
              1.4  ประสิทธิภาพการชลประทาน 
              1.5  ความสําคัญของการวางโครงการ 
              1.6  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่าง  ๆ 
              1.7  การศึกษาผลกระทบของโครงการ                 

        2.  งานหลักอุทกวิทยา  และงานวิศวกรรมชลศาสตร์  (100  คะแนน)  ทดสอบความรู้
เก่ียวกับ 
              2.1  ความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าฝน  และน้ําท่า 
              2.2  การวิเคราะห์และออกแบบทางอุทกวิทยา 
              2.3  การตรวจวัดทางอุทกวิทยา 
              2.4  การไหลในทางน้ําเปิด                       
              2.5  การไหลในท่อ 
              2.6  การออกแบบอาคารทางชลศาสตร์ 
              2.7  การระบายนํ้า 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน  ลงวันที่    28    มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  3   ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏบิตักิาร 

อัตราเงินเดือน 13,300  -  14,630  บาท   

ทั้งน้ี จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ  
อ.ก.พ.กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนด 

จํานวนตาํแหน่งว่าง 12  อัตรา 

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้   ความสามารถทางวิชาการ  
ในการทํางาน  ปฏิบัติงานงานด้านวิศวกรรมโยธา  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

   1. ดา้นการปฏบิตักิาร 

       (1)  สํารวจ  ศึกษา  วางแผน  วิเคราะห์  วิจัย  ออกแบบ  คาํนวณ  ประมาณ
ราคา  ควบคุมงานก่อสร้าง  งานบํารุง  งานบูรณะซ่อมแซม  งานอํานวยความปลอดภัย  งานผังเมืองหรืองาน
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการ  กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
       (2)  ตรวจสอบแบแปลน  โครงสร้าง  สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
                    (3)  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานสํารวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ได้
รูปแบบแผนทีต่่าง ๆ  ที่ถกูต้อง 
       (4)  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ  กําหนด  กฎ  ระเรียบ  มาตรฐาน  มาตรการ               
ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธา  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       (5)  ศึกษา  วิจัย  และทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา  และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  เพ่ือให้มีความมั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 
       (6)  ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง  บํารุง  บูรณะซ่อมแซมและอํานวยความปลอดภัย  
รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา  เพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนด 

   2. ดา้นการวางแผน 
       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

   3. ดา้นการประสานงาน 
       (1)   ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 

 



 ๗ 

เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    28    มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  3   ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏบิตักิาร (ต่อ) 

       (2)   ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล   ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   4. ดา้นการบริการ 
       (1)  ให้คําแนะนํา  ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานวิศวกรรม
โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ
ประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ได้ขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  รวมท้ังการมีส่วนร่วม   
       (2)  จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น  ทําสถิติ  ปรับปรุง  จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ        
ของหน่วยงาน  และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์  มาตรการต่าง ๆ  

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมโยธา  ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  ทางวิศวกรรม
ชลประทาน  หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่
กฎหมายกําหนด 

   2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ  ก.พ.   

หลกัสตูรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่ 

        ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่งวิศวกรโยธาโดยวิธี 
สอบข้อเขียน  ดังน้ี  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

        1.  วิชาความรู้ด้านการออกแบบและคํานวณ  (100  คะแนน)  ประกอบด้วย 
             1.1   โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสร้างไม้  และโครงสร้างเหล็ก 
            1.2  อาคารชลศาสตร์   
            1.3  อาคารรับแรงดันดิน  และแรงดันนํ้า 
            1.4  วัสดุศาสตร์  และคอนกรีตเทคโนโลยี   
            1.5  วิศวกรรมชลศาสตร์   
        2.  วิชาความรู้ด้านการสํารวจ และวางโครงการ  (100  คะแนน)  ประกอบด้วย 
              2.1  การสํารวจเพ่ือการออกแบบ   
              2.2  วิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์   
 



 ๘ 

เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    28    มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  3   ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏบิตักิาร (ต่อ) 
2.3 การวางโครงการ   
2.4 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่าง  ๆ    

  2.5  การศึกษาผลกระทบของโครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    28    มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  4   ตําแหน่งนักอุทกวิทยาปฏบิตักิาร 

อัตราเงินเดือน 13,300  -  14,630  บาท   

ทั้งน้ี  จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ  
อ.ก.พ.กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนด 

จํานวนตาํแหน่งว่าง 6  อัตรา 

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้   ความสามารถทางวิชาการ  
ในการทํางาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการอุทกวิทยา  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

   1. ดา้นการปฏบิตักิาร 
       (1)  เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณตะกอน  ระดับ    
หรือปริมาณนํ้า  ระดับและปริมาณนํ้าฝน  เพ่ือประมวลหาค่าต่าง  ๆ  ทางอุทกวิทยาและจัดทําสถิติ  ฐานข้อมูล             
ที่มีประโยชน์ในการศึกษาวิจัยด้านอุทกวิทยา  การพยากรณ์ปริมาณนํ้า  วางแผนการพัฒนาแหล่งนํ้า  หรือ          
การจัดทําหนังสือสถิติประจําปี 
       (2)  ช่วยวิเคราะห์วิจัยเก่ียวกับพฤติการณ์ของน้ําท่า  นํ้าฝน  และอุตุนิยมวิทยา  
อุทกวิทยาตลอดจนการผันแปร  การหมุนเวียน  และการตกตะกอนของนํ้า  เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการ
บริหารจัดการนํ้า  การออกแบบเชิงอุทกวิทยา  และการขดุคลองร่องนํ้า  การขุดลอกตะกอนในอ่างเก็บนํ้า 
       (3)  ช่วยคน้คว้าเรื่องต่าง ๆ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์วิจัยทางอุทกวิทยา  การ
วางหลักเกณฑ์ในการดําเนินการสํารวจ   และวิเคราะห์วิจัยเก่ียวกับงานอุทกวิทยา 
       (4)  ช่วยศกึษาและติดตามคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า  เพ่ือหาสาเหตุของการเสื่อม
โทรมของน้ํา  และแนะนําแนวทางแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
       (5)  ตรวจสอบ  ซ่อมแซม  บํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวิทยาและ
อุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการสํารวจงานอุตุ-อุทกวิทยา  เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนด 

   2. ด้านการวางแผน 
       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

   3. ดา้นการประสานงาน 
       (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 



 ๑๐ 

เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    28    มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  4  ตําแหน่งนักอุทกวิทยาปฏบิตักิาร (ต่อ) 

      (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล   ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

   4. ดา้นการบริการ 
       ให้บริการเผยแพร่ด้านอุทกวิทยาให้หน่วยราชการหรือผู้สนใจ เพ่ือประกอบการ
ค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการอุทกวิทยาให้แพรห่ลายย่ิงขึ้น 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมโยธา  หรือทางวิศวกรรมชลประทาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ         
ทางสมุทรศาสตร์  ทางสมุทรศาสตร์สกายะและเคมี  ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ทางภูมิศาสตร์  หรือทางฟิสิกส์  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  ทางคณิตศาสตร์  หรือทางสถิติ 

   2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ  ก.พ.   

หลกัสตูรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่ 

        ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่งนักอุทกวิทยา 
โดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
        1.  วิชาหลักอุทกวิทยา  (100  คะแนน)  ทดสอบความรู้เก่ียวกับ 
              1.1  ระบบและกระบวนการอุทกวิทยา 
              1.2  วัฏจักรนํ้า 
              1.3  เครื่องมือและการตรวจวัดข้อมูลทางอุทกวิทยา 
              1.4  นํ้าท่าและชลภาพ 
              1.5  ความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าฝนและนํ้าท่า 
        2.  วิชาอุทกวิทยาประยุกต์  (100  คะแนน)  ทดสอบความรู้เก่ียวกับ 
             2.1  ลุ่มนํ้า 
             2.2  การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา 
             2.3  อุทกวิทยากับการจัดการทรัพยากรนํ้า      
 
    
 



 ๑๑ 

เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    28     มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  5    ตําแหน่งนักวิชาการแผนทีภ่าพถ่ายปฏบิตักิาร 

อัตราเงินเดือน  13,300  -  14,630  บาท   
ทั้งน้ี  จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ  
อ.ก.พ.กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนด 

จํานวนตาํแหน่งว่าง 4  อัตรา 

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้   ความสามารถทางวิชาการ  
ในการทํางาน  ปฏิบัติงานงานด้านวิชาการแผนที่ภาพถ่าย  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

   1. ดา้นการปฏบิตักิาร 
       (1)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพดาวเทียม  และข้อมลู
เชิงพ้ืนที่อ่ืน  ๆ  เพ่ือจัดหาหรือเพ่ือเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทําแผนที่และหรือระบบภูมิสารสรเทศ 
       (2)  สํารวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ  กําหนดจุดบังคับภาพ  รังวัด
และคํานวณ  ปรับแก้ค่าพิกัด  และบันทกึข้อมูลผลการรงัวัดเพ่ือใช้ในการจัดทําแผนทีต่่าง  ๆ 
                    (3)  จัดสรา้งระวางขยายภาพถ่ายและระวางแผนที่ภาพถ่าย เพ่ือใช้ในการออก
เอกสารสิทธ์ิ พิสูจน์สิทธิในที่ดิน  และให้บริการแก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป 
       (4)  อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ  และวิเคราะห์ภาพดาวเทียมเพ่ือ
ดูร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
       (5)  นําเข้า  ตรวจสอบ  แก้ไข  รักษาและค้นคืนข้อมลูเชิงพ้ืนที่ เพ่ือจัดทําเป็น
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
        (6)  ประมวลผลข้อมลูเชิงพ้ืนที่  เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 
        (7)  ดูแล  จัดเก็บ  บริการ  แผนที ่ ภาพถ่าย  และหรอืข้อมูลภูมิสารสนเทศ  
เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  และประชาชนทั่วไปนําไปใช้ประโยชน์ 
       (8)  สรุปรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา  เพ่ือวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

   2. ด้านการวางแผน 
      วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 



 ๑๒ 

เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    28     มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  5   ตําแหน่งนักวิชาการแผนทีภ่าพถ่ายปฏบิตักิาร (ต่อ) 

   3. ดา้นการประสานงาน 
      (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
      (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล   ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

   4. ดา้นการบริการ 
       (1)  ตรวจสอบและเตรยีมระวางแผนที ่และหรือข้อมูลภูมสิารสนเทศ เพ่ือทําการส่ง   
ให้หน่วยงานภายใน  หน่วยงานภายนอก  และให้บริการประชาชน 
       (2)  ช้ีแจงและตอบปัญหา เก่ียวกับข้อมูลด้านแผนทีแ่ละหรือภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป 
       (3)  ให้บรกิารแผนที ่ และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ  แก่หน่วยราชการ  เอกชน  
และประชาชนทั่วไป 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมโยธา  หรือทางวิศวกรรมสํารวจ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางภูมิศาสตร์  
หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ   

   2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ  ก.พ.   

หลกัสตูรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่ 

        ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่งนักวิชาการแผนที่
ภาพถ่ายโดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

        1.  ความรู้เก่ียวกับการทําแผนที่จากข้อมูลระยะไกล  (100  คะแนน)  ประกอบด้วย 
             1.1  ความรู้ที่เก่ียวกับแผนที่  ระบบพิกัด  พ้ืนหลักฐานทางราบ  พ้ืนหลักฐานทางด่ิง  
และมาตรส่วนแผนที่   
             1.2  ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ 
             1.3  ความรู้ที่เก่ียวกับภาพถ่ายทางอากาศ  และภาพถ่ายจากดาวเทียม  
 
 



 ๑๓ 

เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการในกรมชลประทาน 

แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    28    มีนาคม  พ.ศ. 2556  
___________________ 

ตําแหน่งที่  5   ตําแหน่งนักวิชาการแผนทีภ่าพถ่ายปฏบิตักิาร (ต่อ) 

1.4 เทคนิคและวิธีการทําแผนที่จากภาพถ่าย 
  1.5  การอ่าน  แปล  ตีความภาพถ่ายทางอากาศ  และภาพถ่ายจากดาวเทียม 

        2.  ความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (100  คะแนน)  ประกอบด้วย 
   2.1  ความรู้ที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   2.2  ความรู้เก่ียวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
   2.3  ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   2.4  เทคนิคและวิธีนําเข้าข้อมูล 
   2.5  ความรู้ที่เก่ียวกับคําอธิบายข้อมูล  (Metadata) 
 
 

   
 
 
 
 
   
 


