
 
 . 
 
 
 

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

------------------------------------------------- 
  ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการ 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
เข้ารับราชการ ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ   
1.1 ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก  

- ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ       จ านวน 15  อัตรา 
- ต าแหน่งวิศวกรไฟฟูาปฏิบัติการ        จ านวน   6  อัตรา 
- ต าแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ   จ านวน    1  อัตรา 
- ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ       จ านวน    3  อัตรา 
- ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ       จ านวน    2  อัตรา 
- ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      จ านวน    2  อัตรา 
- ต าแหน่งนายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน     จ านวน    8  อัตรา 
- ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    จ านวน    8  อัตรา 
- ต าแหน่งนายช่างอากาศยานปฏิบัติงาน    จ านวน    4  อัตรา 

1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ 

- ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 
- ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท  
ทั้งนี ้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ          

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

(เอกสารแนบ 1) 

  3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
    3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
/ข. ลักษณะต้องห้าม... 
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ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
   (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) 

(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) 
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปี และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้อง
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที ่

ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

   3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้  

4. การรับสมัครสอบ 
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 

2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 

4.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปทีเ่ว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เลือกหัวข้อสมัคร 
สอบราชการ หรือ http://royalrain.thaijobjob.com เลือกหัวข้อข้าราชการ  

  
/4.1.2 กรอกข้อความ... 
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4.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด 

ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ 
4.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษ A 4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น 

ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือน าไปพิมพ์ในภายหลัง  
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ

สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

4.2 ให้ผู้สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงิน ตามข้อ 4.1.3 ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ได้ทีธ่นาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งการช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบสามารถช าระได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

4.2.1 ช าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผู้สมัครสามารถน าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงิน การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ 
เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ช าระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ช าระเงิน 

4.2.2 ช าระเงินผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผู้สมัครที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถเลือกช าระเงิน

ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยน าแบบฟอร์มการช าระเงินจากระบบไปท ารายการ
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืน ๆ” เลือก “ช าระค่าบริการ/
เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค อ่ืน ๆ” ใส่เลข Com code : 91332 และให้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบบ
ก าหนดไว้ โดยสามารถช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใน
เวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

4.2.3 ช าระเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT  
ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) 

ขอใช้บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถเลือกช าระเงินผ่านการสแกนคิวอาร์ (QR Code) โดยสามารถ
ช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลา 22.00 น. และให้
พิมพ์หน้ายืนยันการช าระเงินจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 

4.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งประกอบด้วย 
 (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท 
 (2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทางการช าระเงินของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดยการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

และเมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.4 ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด
เลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ
พร้อมเลขประจ าตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
เลือกหัวข้อสมัครสอบราชการ หรือ http://royalrain.thaijobjob.com เลือกหัวข้อข้าราชการ 
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ผู้สมัครสอบจะต้องอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า 

ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ 40 – 100 KB) 
ซึ่งรูปที่อัปโหลดจะปรากฏบนบัตรประจ าตัวสอบ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลดรูปถ่ายไว้จะไม่สามารถ
พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบได้  

ทั้งนี้ บัตรประจ าตัวสอบถือเป็นเอกสารส าคัญที่ต้องน าไปแสดงตนเพื่อใช้ในการเข้า
ห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจ าตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจ าตัวสอบ แต่หาก
รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจ าตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4.4 ให้ถือเป็นความบกพร่อง
ของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบเช่นเดียวกัน   

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
5.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงหนึ่งต าแหน่งและครั้งเดียวเท่านั้น 
5.2 ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ข้อ 3.2) โดยเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ทางเว็บไซต์
ส านักงาน ก.พ. https://accreditation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum การรับรองคุณวุฒิ
หลักสูตร 

5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ 
พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137    

   5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

5.5 ผู้สมัครสอบจะต้องอัพโหลดส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร ก่อนวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 

6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ

ระเบียบเกีย่วกับการสอบ ให้ทราบภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซตก์รมฝนหลวงและการบินเกษตร 
เลือกหัวข้อสมัครสอบราชการ หรือ http://royalrain.thaijobjob.com เลือกหัวข้อข้าราชการ 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
7.1 การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

โดยวิธีสอบข้อเขียน  
ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดจะต้องสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด

แนบท้ายประกาศนี้  
/7.2 การสอบเพ่ือวัด... 



 
- 5 - 

 
7.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ก าหนดให้ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งก่อน และเม่ือสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
เพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
8.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ที่มีรูปถ่ายที่ผู้สมัครสอบได้อัปโหลดไว้ตามข้อ 4.4 และ

เป็นรูปเดียวกับบัตรประจ าตัวสอบ โดยลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
8.2 ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
คือวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2565 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้ใช้
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครสอบมายื่นแทน 

8.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 1 ฉบับ 
8.4 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ  - ชื่อสกุล (ในกรณี 

ชื่อ-นามสกลุ ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 
8.5 ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. 

จ านวน 1 ฉบับ  
** ผู้สมัครสอบต้องน าหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ

ทั่วไป ของ ก.พ. มายื่นให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
8.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ     
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ 

วันที่และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

/9. เกณฑ์การตัดสิน... 
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9. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และต้องได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่งจากมากไปหาน้อย  ในกรณีที่มีคะแนน
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่ ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสม
กับต าแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปหามาก  

    การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ แต่ถ้า
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในต าแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัคร
ในครั้งนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
11.1 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

โดยตามที่ระบุไว้ในข้อ 1  
11.2 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไม่ประสงค์รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่ งใส ยุติธรรม และ
เสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการ หรือมีพฤติกรรมในท านอง
เดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรทราบด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่            มกราคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายส าเริง  แสงภู่วงค์) 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่          มกราคม ๒๕๖5 

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

ต าแหน่งที่ ๑  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท 

ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่องก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ  

จ านวนต าแหน่งว่าง 15 อัตรา 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการปฏิบัติงานบนอากาศยาน ดังนั้น ผู้สมัครควรมีสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และต้องไม่มีอาการของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง-ต่ า โรคเบาหวาน 
โรคตาบอดสี และโรคความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ 

ทั้งนี้ เม่ือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมจะน าส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการฯ ไปยัง
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เพื่อให้เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกาย โดยผู้สอบแข่งขันได้จะต้อง
เป็นผู้ได้เกณฑ์มาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นการชั่วคราว และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการตรวจทั้งหมด ประมาณ 2,400 บาท 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ปฏิบัติงานบนอากาศยาน พร้อมทั้งวางแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศ 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ

ฝนหลวง 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟูา หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ  

2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
2. ความรู้พ้ืนฐานด้านเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และสถิติ 
3. ความรู้พ้ืนฐานด้านอุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์บรรยากาศ การดัดแปรสภาพอากาศ  และ

การปฏิบัติการฝนหลวง 
4. ความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย การคิดเชิงวิเคราะห์ และการบริหารจัดการข้อมูล 
5. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติการฝนหลวง 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่          มกราคม ๒๕๖5 

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

ต าแหน่งที่ 2  ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท 
ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่องก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ 

จ านวนต าแหน่งว่าง 6 อัตรา 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการปฏิบัติงานบนอากาศยาน ดังนั้น ผู้สมัครควรมีสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และต้องไม่มีอาการของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง-ต่ า โรคเบาหวาน 
โรคตาบอดสี และโรคความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ 

ทั้งนี้ เม่ือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมจะน าส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการฯ ไปยัง
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เพื่อให้เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกาย โดยผู้สอบแข่งขันได้จะต้อง
เป็นผู้ได้เกณฑ์มาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นการชั่วคราว และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการตรวจทั้งหมด ประมาณ 3,000 บาท  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟูา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
(1) ส ารวจข้อมูลเพ่ือออกแบบระบบไฟฟูา ระบบสื่อสาร ระบบปูองกันฟูาผ่า ระบบสัญญาณ

เตือนอัคคีภัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟูา  
(2) ศึกษาและก าหนดรูปแบบรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้างการผลิต  

การควบคุม การติดต้ัง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟูา  
(3) ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บ ารุงรักษาระบบไฟฟูา ระบบสื่อสาร ระบบปูองกันฟูาผ่า 

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟูา เพ่ือให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัย 
ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ  

(4) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟูาให้มีความถูกต้อง ปลอดภัยและ
ประหยัดพลังงาน  

(5) จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟูา  เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ในการใช้งานของหน่วยงาน   

(๖) ควบคุม ตรวจสอบ และรับรองผลการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
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(7) ควบคุม ตรวจสอบ และรับรองผลการตรวจซ่อมบ ารุงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน  

(AVIONICS) 
(8) พิจารณากลั่นกรองและออกแบบค าสั่งเทคนิค เพื่อการปฏิบัติตาม Airworthiness 

Directive, Service Bulletin ของ FAA, EASA, Aircraft/Engine/Equipment Manufacturer 
2. ด้านการวางแผน  

(1) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

(2) วางแผน ควบคุม การบ ารุงรักษา การตรวจซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

(3) วางแผน จัดเตรียมพัสดุในการขออนุญาตปล่อยบอลลูนตรวจสภาพอากาศ (Radio 
Sounding Observation : RAOB) วัสดุพลอยได้ กัมมันตะภาพรังสี (Radioactivity) การใช้คลื่นความถ่ีวิทยุ 

(4) วางแผนการตรวจซ่อมบ ารุงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AVIONICS) ตาม Aircraft 
Maintenance Program/Inspection Program 

(5) วางแผนและก ากับดูแลการปฏิบัติตามค าสั่งเทคนิคต่าง ๆ  เช่น Airworthiness Directive, 
Service Bulletin, Engineering Directive, Service Note 

(6) วางแผน จัดเตรียมพัสดุและสิ่งอ านวยความสะดวกในการซ่อมบ ารุงระบบอิเล็กทรอนิกส์
การบนิ (AVIONICS) 

3. ด้านการประสานงาน  
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  

(1) ให้ข้อมูล ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟูาที่รับผิดชอบ 
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ  
ทีเ่ป็นประโยชน์  

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟูา เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

5. ด้านอื่น ๆ  
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนทีเ่ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟูา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด และ 
2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งวิศวกรไฟฟูาปฏิบัติการ โดยวิธี 
การสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟูา และความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรม 

ไฟฟูาก าลัง  
3. ความรู้พ้ืนฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (Broadcast, Network, Fiber optic, 

Microwave, Communications และ Data)  
4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่          มกราคม ๒๕๖5 

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

ต าแหน่งที่ 3  ต าแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ 

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท 
ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่องก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ 

จ านวนต าแหน่งว่าง 1 อัตรา  
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการปฏิบัติงานบนอากาศยาน ดังนั้น ผู้สมัครควรมีสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และต้องไม่มีอาการของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง-ต่ า โรคเบาหวาน 
โรคตาบอดสี และโรคความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ 

ทั้งนี้ เม่ือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมจะน าส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการฯ ไปยัง
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เพื่อให้เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกาย โดยผู้สอบแข่งขันได้จะต้อง
เป็นผู้ได้เกณฑ์มาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นการชั่วคราว และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการตรวจทั้งหมด ประมาณ 2,400 บาท 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
(1) ตรวจสอบ ความสมควรเดินอากาศของอากาศยานในด้านการบ ารุงรักษาอากาศยาน  

การตรวจสอบการปฏิบัติการบิน ด้านนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและเสนอ 
เพ่ือรับรองการด าเนินการในลักษณะข้างต้น   

(2) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ว่าด้วยการตรวจสอบ
ความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน บ ารุงรักษาอากาศยาน การตรวจสอบการปฏิบัติการบิน การด าเนินการ
ด้านนิรภัยการบินและการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ 

3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. ด้านการวางแผน  

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

3. ด้านการประสานงาน  
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด  

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  

ให้ค าปรึกษา แนะน า และชี้แจงแก่ผู้มาติดต่อ เพ่ือให้ผู้มาติดต่อสามารถน าความรู้ที่ถูกต้อง
ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบินและด าเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรม 
ไฟฟูา ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมอุตสาหการ และ      

2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัย

ด้านการบินปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
2. ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 
3. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
4. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. 2563 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่          มกราคม ๒๕๖5 

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

ต าแหน่งที่ 4  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท 
ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่องก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ 

จ านวนต าแหน่งว่าง 3 อัตรา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  

2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟูมข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย  
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ

และสภาพการใช้งานของหน่วยงาน  
4. เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่งเพ่ือให้ระบบปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ  
6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงาน 

เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน  
7. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้ระบบงานประยุกต์

ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน  
8. รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการ
ใช้ของหน่วยงาน  

9. ตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย ไม่เหมาะสม 
ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลหรือระบบ 

10. จัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11. ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  
ทางคอมพิวเตอร์ และ 

2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ 
3. ความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล 
5. ความรู้เรื่องกฎหมาย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่          มกราคม ๒๕๖5 

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

ต าแหน่งที่ 5  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท 
ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่องก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ 

จ านวนต าแหน่งว่าง 2 อัตรา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ และบริหารสัญญา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบของราชการที่เก่ียวข้อง  
(3) จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ

เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ไดโดยสะดวก 
(4) บริหารสินทรัพย์ บ ารุงรักษาพัสดุในครอบครอง เพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  
(5) จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไมจ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป

เพ่ือใหพั้สดุเกิดประโยชนให้แกทางราชการไดมากท่ีสุด  
(6) ถ่ายทอดความรูด้านงานพัสดุแกเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 

วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคูมือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกตอ้ง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรูที่เปน็ประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด     

2. ด้านการวางแผน   
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด   
3. ด้านการประสานงาน   

(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย  
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4. ด้านการบริการ   

(1) ใหค้ าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แกหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจไดทราบข้อมูลและความรู ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

(2) จัดเกบ็ข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานพัสดุ เพ่ือให้สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

5. ด้านอื่น ๆ  
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ  
2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่          มกราคม ๒๕๖5 

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

ต าแหน่งที่ 6  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท 
ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ 

จ านวนต าแหน่งว่าง 2 อัตรา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.ด้านการปฏิบัติการ 
(1) จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ 

เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของ  
ส่วนราชการ  

(2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย  

(3) จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ  
ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน  

(4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ  

(5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน 
เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  

(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด  

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3. ด้านการประสานงาน  

(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
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4. ด้านการบริการ  

(1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

5. ด้านอื่น ๆ  
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ  
2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  
4. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่          มกราคม ๒๕๖5 

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

ต าแหน่งที่ 7  ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท 
ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่องก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ 

จ านวนต าแหน่งว่าง 8 อัตรา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟูา ตามแนวทาง แบบอย่าง 

ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ปฏิบัติงานตรวจสภาพอากาศ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
(๒) ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา ติดตั้ง โยกย้าย ระบบตรวจสภาพอากาศ 

โครงข่ายวิทยุสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟูา เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และส่วนที่
เกี่ยวข้อง ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

(๓) ปฏิบัติงานปรับเทียบค่ามาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

(๔) รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพข้อมูลตรวจสภาพอากาศ 
(๕) รับ - ส่ง ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
(๖) จัดท าทะเบียน รวบรวม ควบคุม สถิติการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ เพ่ือการวางแผน 

จัดหา บ ารุงรักษาพัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
(7) บ ารุงรักษา อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศประจ าอากาศยาน (AVIONICS) 

ก่อนและหลังท าการบิน เพ่ือให้อากาศยานพร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัย  
(8) ตรวจซ่อม แก้ไข ปรับแต่งอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศประจ าอากาศยาน 

(AVIONICS) วิทยุภาคพ้ืน เครื่องทดสอบอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และรวมทั้ง
ท าการบินทดสอบ บินปฏิบัติงานกับอากาศยาน 

(9) จัดท าสถิติ และบันทึกการใช้ การตรวจซ่อมบ ารุงรักษา อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องช่วย
เดินอากาศประจ าอากาศยาน (AVIONICS) 

(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒. ด้านการบริการ 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

(๒) ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

ไฟฟูาก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน  

โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟูา การวิเคราะห์วงจรและค านวณวงจรไฟฟูา 
๓. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจวัดทางไฟฟูา การใช้เครื่องมือวัดและระบบปูองกันฟูาผ่า  
๔. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร โทรคมนาคม สายส่ง สายอากาศ และสายน าสัญญาณ 
๕. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย 
๖. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบไฟฟูารถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องก าเนิดไฟฟูา  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่          มกราคม ๒๕๖5 

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

ต าแหน่งที่ 8  ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 

อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท 
ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ 

จ านวนต าแหน่งว่าง ๘ อัตรา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง 

ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่ นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ด าเนินการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่งเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ 

เครื่องบดสารฝนหลวง และอุปกรณ์ต่าง ๆ และงานด้านเครื่องกล ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
(๒) ศึกษาและค้นคว้า ออกแบบเขียนแบบ ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะงานด้านเครื่องจักรกล 

เครื่องกล ยานพาหนะและขนส่ง อุปกรณ์ต่าง ๆ ประมาณราคา การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและหน่วยงานภายนอก 

(๓) จัดท ารายละเอียดฐานข้อมูลการใช้ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล เครื่องกล
เครื่องยนต์ต้นก าลัง เครื่องบดสารฝนหลวง และการใช้พลังงานและน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) ตรวจซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ให้ใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

(๕) จัดท าแผนการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่งเครื่องยนต์ต้นก าลัง  
เครื่องบดสารฝนหลวง อุปกรณ์การปฏิบัติการฝนหลวง รวมทั้งอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค 

(๖) จัดท ารายงานความพร้อมของยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ 
อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค  

(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. ด้านการบริการ 

(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

(๒) ติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกล
การเกษตร และ 

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  

โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
๒. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ยานพาหนะและขนส่ง 
๓. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะและขนส่ง 
๔. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่          มกราคม ๒๕๖5 

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

ต าแหน่งที่ 9  ต าแหน่งนายช่างอากาศยานปฏิบัติงาน 

อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท 
ทั้งนี้ การจะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ 

จ านวนต าแหน่งว่าง 4 อัตรา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างอากาศยาน ตามแนวทาง แบบอย่าง 

ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ดูแลรักษาอากาศยาน ตรวจดูความเรียบร้อยของอากาศยานก่อนท าการบิน และหลังท า

การบิน เพื่อให้อากาศยานสามารถท าการบินได้อย่างปลอดภัย 
(2) ซ่อมบ ารุงอากาศยาน ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และร่วมท าการบินทดสอบ เพ่ือให้อากาศยาน

สามารถท าการบินได้อย่างปลอดภัย 
(3) จัดท าสถิติ และบันทึกการใช้ การซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยาน เพ่ือประโยชน์ในการใช้  

การซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยานให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมท าการบิน 
2. ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษาแนะน า และให้บริการข้อมูลในเรื่องที่ตนมีความรับผิดชอบ ในประเด็นที่ไม่มี
ความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้อากาศยานสามารถท าการบินได้อย่างปลอดภัย 

(2) ประสานงานในหน่วยงานหรือต่างหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบ ารุง
อากาศยานให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมท าการบิน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ  
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างอากาศยานปฏิบัติงาน 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
2. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอากาศยาน 
3. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเครื่องกล ไฟฟูาก าลัง และอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงานซอ่มบ ารุงอากาศยาน  
5. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบการบิน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


