ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ด้วยกรมชลประทาน จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในกรมชลประทาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
2. ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง ตามที่ระบุ ไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 1)
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) เป็ น ผู้เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการ...

-2(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุ ก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8)
(9) (10) หรื อ (11) ก.พ. อาจพิ จ ารณายกเว้ น ให้ เ ข้ า รั บ ราชการได้ แต่ ถ้ า เป็ น กรณี มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะ
มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต่ อ เมื่ อ พ้ น จากการเป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความใน ข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
4. กำรรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่
2 มิถุนำยน 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th
หั ว ข้ อ “รั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการในกรมชลประทาน” หรื อ
http://rid.job.thai.com

4.1.2 กรอก…

-34.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด
และแนบไฟล์เอกสำร ดังนี้
1) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ให้ แ นบส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร ส าหรั บ ระดั บ ต่ ากว่ า
ปริ ญญาตรี ให้ แนบส าเนาประกาศนี ย บั ตร ที่ แสดงว่าเป็น ผู้ มีคุณ วุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรั บสมัค ร
จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลั กสู ตรขั้นประกาศนียบัตร
หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิด
รับสมัคร คือ วันที่ 22 มิถุนำยน 2560
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่ งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร
คือ วันที่ 22 มิถุนำยน 2560 มาแนบแทน จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
กาหนด (สาขาโยธา) โดยใบอนุญำตยังมีผลบังคับใช้ภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 22 มิถุนำยน 2560
(เฉพาะตาแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ) จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอำยุ จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
6) สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จานวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ตาแหน่ง ที่ 1, 2, 9)
หรือ สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสานักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. หรือสูงกว่า จานวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ตาแหน่งที่ 3 - ตาแหน่งที่ 8)
7) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
สำเนำเอกสำรทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่ำ “สำเนำถูกต้อง” และ
ลงชื่อ วันที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแนบไฟล์เอกสำรไม่ครบถ้วนตำมที่กำหนด กรมชลประทำน จะถือว่ำ
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำวนี้
4.1.3 พิมพ์แบบฟอร์ม การชาระเงิน ลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนาไป
พิมพ์ในภายหลัง
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถพิ ม พ์แ บบฟอร์ ม การช าระเงิน หรื อ บั น ทึก ข้ อ มู ล ได้ ผู้ ส มั ค รสอบ
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

4.2 ให้…

-44.2 ให้ผู้สมัครนาแบบฟอร์มการชาระเงิน (ข้อ 4.1.3) ไปชาระเงิน เฉพำะที่เคำน์เตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนำยน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนำยน 2560
ภายในเวลาทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวนตาแหน่งละ 400 บาท
ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ 4.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.4 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะ
กำหนดเลขประจำตัวสอบ ตำมลำดับของกำรชำระค่ำธรรมเนียมสอบ และสำมำรถเข้ำไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎำคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.rid.go.th หัวข้อ
“รั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ และแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ ำ รั บ รำชกำรในกรมชลประทำน ” หรื อ
http://rid.job.thai.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ”
5. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงหนึ่งตาแหน่งและครั้งเดียวเท่านั้น
5.2 ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (ข้อ 3.2) โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภำยในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 ทั้งนี้ การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรื อ
ระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่ าวข้างต้น ถือว่าผู้ส มัครสอบเป็นผู้ ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิด
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำม
เป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครสอบ
นำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบกรมชลประทำนจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ

6. กำรประกำศ…

-56. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อ ผู้ ส มัค รสอบ วัน เวลา สถานที่ส อบ และระเบีย บ
เกี่ย วกับ การสอบให้ท ราบ ในวัน ที่ 12 กรกฎำคม 2560 ทางเว็บ ไซต์ http://www.rid.go.th และ
http://rid.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรในกรม
ชลประทำน”
7. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน
7.1 กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม
200 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน
ผู้สมัครสอบในตาแหน่งใดจะต้องสอบวิช าเฉพาะตาแหน่งนั้น ตามที่ได้กาหนดไว้
ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
7.2 กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ประสบการณ์ ท่ว งทีวาจา อุป นิสั ย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เข้ากับผู้ ร่ว มงาน สังคม และสิ่ งแวดล้ อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทั้งนี้ กรมชลประทำนกำหนดให้ มีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะ
ต ำแหน่ ง ก่ อ น และเมื่ อ สอบผ่ ำ นกำรวั ด ควำมรู้ ค วำมสำมำรถที่ ใ ช้ เ ฉพำะต ำแหน่ ง แล้ ว จึ ง จะมี สิ ท ธิ
เข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่งต่อไป
8. หลักฐำนที่ใช้แสดงตนในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน
เท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ไปในวันสอบ หำกไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่ำวแสดงตนในกำรเข้ำสอบ
กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ
9. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่ สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
9.2 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
10. เกณฑ์…
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ตาแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

15,000 - 16,500 บาท

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่ว งดังกล่ าวอัตราใด ให้ เป็นไปตามประกาศ
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง กาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
จานวนตาแหน่งว่าง

1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมชลประทาน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษาพื้นที่ พิจารณาโครงการ สารวจ ออกแบบงานชลประทาน ประมาณ
ราคา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาระดับชลประทาน เขื่อน ฝาย อาคารชลประทานประกอบอื่น ๆ จัดสรรน้า
เพื่อให้ ได้งานชลประทานที่มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ
(2) ศึ ก ษา ทดสอบ วิ เ คราะห์ และวิ จั ย สภาพน้ า เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยี การจัดการน้า บารุงรักษา ระบบชลประทาน และการก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงและพัฒ นาระบบ
ชลประทานให้มีประสิทธิภาพ
(3) ดาเนินการส่งเสริมการพัฒนาด้านการชลประทาน และการมีส่วนร่วมของ
องค์กร ผู้ใช้น้า ในพื้นที่โครงการชลประทานและลุ่มน้า เพื่อให้มีน้าใช้อย่างพอเพียง
(4) รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานชลประทาน และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนการปฏิบัติงานชลประทาน
(5) ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมชลประทางแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น
ให้คาแนะนา ในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือสาหรับการฝึกอบรม
และวิ ธีใ ช้ อุป กรณ์เ ครื่ อ งมื อที่ ถู กต้ อง เป็ นต้ น เพื่อ ถ่า ยทอดความรู้ ที่ เป็ นประโยชน์ใ นการปฏิบั ติ งานตาม
มาตรฐานและข้อกาหนด
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ตาแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ต่อ)
2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญ หา และชี้แ จงเกี่ย วกับ งานวิศ วกรรมชลประทาน
ในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่ว ไป เพื่อให้ผู้ที่ส นใจ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้า ทางวิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรน้า
หรือทางวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่
กฎหมายกาหนด (สาขาโยธา) และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่งวิศวกรชลประทาน โดย
วิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้ เกี่ย วกั บ หลั กการชลประทาน และงานวางแผนและโครงการ (100 คะแนน)
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้า พืช การหาปริมาณการใช้น้าของพืช การกาหนดการให้น้าแก่พืช
ประสิทธิภาพการชลประทาน การออกแบบระบบชลประทาน ความสาคัญของการวางโครงการ การวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการด้านต่าง ๆ การศึกษาผลกระทบของโครงการด้านต่าง ๆ
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักอุทกวิทยา และวิศวกรรมชลศาสตร์ (100 คะแนน) ประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างน้าฝน และน้าท่า การวิเคราะห์และออกแบบทางอุทกวิทยา การตรวจวัดทางอุทกวิทยา
การไหลในทางน้าเปิด การไหลในท่อ การออกแบบอาคารทางชลศาสตร์ การระบายน้า
___________________
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แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
ตาแหน่งที่ 2

ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

15,000 - 16,500 บาท

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่ว งดังกล่ าวอัตราใด ให้ เป็นไปตามประกาศ
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง กาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
จานวนตาแหน่งว่าง

1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงิน
นอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชีของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้ อ มู ล และรายงานการเงิ น ของส่ ว นราชการ เพื่ อ พร้ อ มที่ จ ะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
(3) จั ด ท าและจั ด สรรงบประมาณแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด สรร
งบประมาณตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่อให้การ
ใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณ
(5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการ
รับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ -จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของ
ราชการ
(6) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น
ให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรม
และวิ ธีใ ช้ อุป กรณ์เ ครื่ อ งมื อที่ ถู กต้ อง เป็ นต้ น เพื่อ ถ่า ยทอดความรู้ ที่ เป็ นประโยชน์ใ นการปฏิบั ติ งานตาม
มาตรฐานและข้อกาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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___________________
ตาแหน่งที่ 2

ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ต่อ)
3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชีที่ต น
มีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้ส อดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่ว ยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบัญชี การเงินการคลังภาครัฐ และความรู้ด้านการ
จัดทาแผนงานและการติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การเงิน บัญชี การ
วิเคราะห์ระบบบัญชี และการพัสดุ (100 คะแนน)
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (100 คะแนน)
___________________
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แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
ตาแหน่งที่ 3
อัตราเงินเดือน

ตาแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)
11,500 - 12,650 บาท

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่ว งดังกล่ าวอัตราใด ให้ เป็นไปตามประกาศ
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง กาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
จานวนตาแหน่งว่าง

1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างชลประทาน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ
กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ส ารวจข้ อมู ลเพื่ อ ด าเนิ นการส่ งน้ า ระบายน้ า การก่ อสร้ าง ปรั บปรุ งและ
บารุงรักษาระบบชลประทาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ทุกภาคส่วน
(2) ศึกษา ทดสอบ สภาพน้า เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และตรวจสอบอาคาร
ชลประทาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ
(3) ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรชลประทาน การมีส่วนร่วมองค์กร
ผู้ใช้น้า เพื่อให้การชลประทานกระจายให้ทั่วถึงเพียงพอต่อการเกษตร และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
(4) รวบรวม จัดเก็บ สถิติข้อมูล เกี่ยวกับชลประทาน เพื่อใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาระบบชลประทาน และการบริหารจัดการ
(5) ดาเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้า เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยจากน้า
(6) จัดทาแผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้าและบริหาร
จัดการน้าที่มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการบริการ
(1) ดาเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทานและฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้
เรื่องการใช้น้าอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้าร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
ตาแหน่งที่ 3

ตาแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) (ต่อ)

(2) ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หา ถ่ า ยทอดและเผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ งาน
ชลประทานที่ตนมีความรับ ผิ ด ชอบแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่ว ยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ ด้านงานชลประทาน แก่ผู้ที่สนใจ
(3) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกสารหรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานชลประทาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่
เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสารวจ หรือสาขาวิชาโยธา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกั บงานในตาแหน่งนายช่างชลประทานโดยวิธี
สอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น การเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนแบบ
วิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและคานวณโครงสร้างไม้ โครงสร้างเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัส ดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางาน
ก่อสร้าง การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น หลักการชลประทานเบื้องต้น หลักการ
ทางชลศาสตร์เบื้องต้น
___________________
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-๘รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
ตาแหน่งที่ 4

ตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

11,500 - 12,650 บาท

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่ว งดังกล่ าวอัตราใด ให้ เป็นไปตามประกาศ
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง กาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
จานวนตาแหน่งว่าง

1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ส ารวจ ออกแบบ เขี ยนแบบ ก่ อสร้ าง บ ารุ งรั กษาโครงการก่ อสร้ างต่ าง ๆ
เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(2) ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและ
รายการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่ อมแซม หรือตรวจการจ้ างตามที่
ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ ม กับหน่ว ยงานราชการ เอกชนหรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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-๙รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
ตาแหน่งที่ 4

ตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่งนายช่างโยธาโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น การเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนแบบ
วิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและคานวณโครงสร้างไม้ โครงสร้างเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็กวัสดุ
ทางด้านวิศ วกรรมและการทดสอบ การสารวจเพื่อ การก่อ สร้า ง การวิเ คราะห์แ ละประมาณราคางาน
ก่อสร้าง การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานโครงการก่อสร้าง
___________________
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๑๐ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
ตาแหน่งที่ 5

ตาแหน่งนายช่างสารวจปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

11,500 - 12,650 บาท

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่ว งดังกล่ าวอัตราใด ให้ เป็นไปตามประกาศ
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง กาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
จานวนตาแหน่งว่าง

1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างสารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สารวจ รังวัด คานวณ ตรวจสอบ จัดทาแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด
และเป็นไปตามแบบที่กาหนด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของงานที่กาหนดไว้
(3) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(4) บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสารวจ และรายงานผล
เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของงาน
(5) กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสารวจ เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้มีความถูกต้อง
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไป แก่บุคลากร
ทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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๑๑ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
ตาแหน่งที่ 5

ตาแหน่งนายช่างสารวจปฏิบัติงาน (ต่อ)

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่งนายช่างสารวจ โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุมและปรับแก้มุม การวัด
ระยะ และปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบ และการทาแผนที่รายละเอียด การคานวณและเขียน
แผนที่ เป็นการคานวณพื้นที่จากค่าพิกัดฉาก โดยหลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลสารวจ การรังวัด
ทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การ
คานวณมาตราส่ ว นบนรู ป ถ่ ายทางอากาศ ประโยชน์ ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลั ก การแปล
ภาพถ่ า ยทางอากาศ การปรั บ แก้ ภ าพถ่ า ยทางอากาศ(RECTIFY) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) การทาระดับ และการแบ่งชั้นของการทาระดับโดยเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
___________________
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๑๒ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
ตาแหน่งที่ 6

ตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

11,500 - 12,650 บาท

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่ว งดังกล่ าวอัตราใด ให้ เป็นไปตามประกาศ
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง กาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
จานวนตาแหน่งว่าง

1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จระดับปริญญา
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นช่ างเครื่ องกล ตามแนว แบบอย่ าง ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารที่ ชั ด เจน ภายใต้ ก ารกั บ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ด าเนิ น การตรวจสอบ บ ารุ ง รั ก ษา ซ่ อ มแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก รกล
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(2) ดาเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิ ตชิ้นส่ว นเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(3) ส ารวจ รวบรวมข้ อ มู ล จั ด ท าสถิ ติ ประวั ติ ก ารบ ารุ ง รั ก ษา การซ่ อ ม
เครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสาหรับนาไปใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงงาน
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คาแนะนาและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้าใจในการทางาน

---17
๑๓ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาช่างยนต์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่งนายช่างเครื่องกล โดยวิธี
การสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และเครื่องจักรกล การซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ การเขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น งานแม่พิมพ์ การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ และอุปกรณ์ และ
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้าและไฟฟ้าเบื้องต้น
___________________
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๑๔ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
ตาแหน่งที่ 7

ตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

11,500 - 12,650 บาท

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่ว งดังกล่ าวอัตราใด ให้ เป็นไปตามประกาศ
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง กาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
จานวนตาแหน่งว่าง

1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์ ตามแนว แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชั ดเจน ภายใต้การกับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน
ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี
(2) ดูแล จัดเก็บ บารุ งรักษา ซ่อมแซมวัส ดุอุปกรณ์การท างานให้ เป็นระบบ
เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์
(2) ช่วยจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
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๑๕ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่ง นายช่างศิลป์ โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้าย
โฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ และความรู้เกี่ยวกับการทาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต

___________________

---17
๑๖ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________

ตาแหน่งที่ 8

ตาแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

11,500 - 12,650 บาท

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่ว งดังกล่ าวอัตราใด ให้ เป็นไปตามประกาศ
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง กาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
จานวนตาแหน่งว่าง

5 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยา ตามแนว แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ส ารวจข้ อ มู ล ด้ า นอุ ท กวิ ท ยาเพื่ อ จั ด เก็ บ เป็ น สถิ ติ ด้ า นทรั พ ยากรน้ าไว้
วิเคราะห์ทางอุทกวิทยา
(2) ประมวลและตรวจสอบข้อมูล สถิ ติ ด้านอุทกวิท ยาเพื่อให้ ได้ค่า ที่ ถูกต้อ ง
น่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์วิจัยได้
(3) ตรวจสอบ และรวบรวมรายงานทางด้านอุทกวิทยาในแต่ละเดือนเพื่อส่ ง
รายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาไปวิเคราะห์และพยากรณ์ต่อไป
(4) ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานีสารวจข้อมูลด้านอุทกวิทยาและอุ ตุวิทยาเพื่อให้มี
สภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน
(5) ดาเนิ นการเสนอข้อสารสนเทศด้านอุทกวิทยาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปวิเคราะห์และพยากรณ์ให้ทันต่อสถานการณ์
2. ด้านการบริการ
(1) ประสานงานกั บ หน่ว ยงานหรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(2) บริการข้อมูลทางอุทกวิทยาแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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๑๗ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสารวจ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางอุทกวิทยา ประกอบด้วย ระบบลุ่มน้า : วัฏจักรน้า , ลักษณะภูมิกายภาพ
การวัดน้า : เครื่องมือ , วิธีวัด และความรู้พื้นฐานทางโยธา ประกอบด้ วยการบารุงรักษาสถานีวัดน้า การรังวัด
ในงานสารวจและแผนที่ และการบริหารการจัดการก่อสร้าง
___________________
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๑๘ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
ตาแหน่งที่ 9

ตาแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

15,000 - 16,500 บาท

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่ว งดังกล่ าวอัตราใด ให้ เป็นไปตามประกาศ
กรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง กาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
จานวนตาแหน่งว่าง

1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการอุทกวิทยา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณตะกอน ระดับหรือ
ปริมาณน้า ระดับและปริมาณน้าฝน เพื่อประมวลหาค่าต่าง ๆ ทางอุทกวิทยาและจัดทาสถิติ ฐานข้อมูลที่มี
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยด้านอุทกวิทยา การพยากรณ์ปริมาณน้า วางแผนการพัฒนาแหล่งน้า หรือ การ
จัดทาหนังสือสถิติประจาปี
(2) ช่วยวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับพฤติการณ์ของน้าท่า น้าฝน และอุตุนิยมวิทยา
อุทกวิทยาตลอดจนการผันแปร การหมุนเวียน และการตกตะกอนของน้า เพื่อประโยชน์ในการวางแ ผนการ
บริหารจัดการน้า การออกแบบเชิงอุทกวิทยา และการขุดคลองร่องน้า การขุดลอกตะกอนในอ่างเก็บน้า
(3) ช่วยค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์วิจัยทางอุทกวิทยา การ
วางหลักเกณฑ์ในการดาเนินการสารวจ และวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานอุทกวิทยา
(4) ช่วยศึกษาและติดตามคุณภาพน้าในแหล่งน้า เพื่อหาสาเหตุของการเสื่อม
โทรมของน้า และแนะนาแนวทางแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(5) ตรวจสอบ ซ่ อ มแซม บ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ ส ารวจทางอุ ท กวิ ท ยาและ
อุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการสารวจงานอุตุ-อุทกวิทยา เพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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๑๙ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
___________________
ตาแหน่งที่ 9

ตาแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (ต่อ)
3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการเผยแพร่ด้านอุทกวิทยาให้หน่วยราชการหรือผู้สนใจ เพื่อประกอบการ
ค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการอุทกวิทยาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางสมุ ทร
ศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์สกายะและเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่ง นักวิชาการอุทกวิทยา โดย
วิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักอุทกวิทยา (100 คะแนน) ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับระบบและ
กระบวนการอุทกวิทยา วัฏจักรน้า เครื่องมือและการตรวจวัดข้อมูลทางอุทกวิทยา น้าท่าและชลศาสตร์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างน้าฝนและน้าท่า
2. ความรู้เกี่ยวกับอุทกวิทยาประยุกต์ (100 คะแนน) ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้า
การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา อุทกวิทยากับการจัดการทรัพยากรน้า
___________________

