






















เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานบริการ 

ต าแหน่งที่ 1    ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  11  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บริการทั่วไป หรือด้านการเงินและบัญชี หรือด้านพัสดุ หรือ
ด้านบุคลากร ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น 
และมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

2. จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไป     
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3. รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน 

4. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษาน าส่ง          
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 

5. ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 

6. ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 

7. ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ ใช้งาน  
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

8. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว     
ในการค้นหางานด้านบุคคล 

9. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือน าไป 
ใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

10. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 2    เจ้าพนักงานการเกษตร 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  9  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตร
อุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเก่ียว สาขาวิชาพืชศาสตร์สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี้ 

1. ช่วยท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรองทางด้านวิชาการเกษตร 
เพ่ือให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. ผลิต และให้บริการ ด้านพืช ไหม และปัจจัยการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายและ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เช่น การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการพัฒนาที่ดิน 
การส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้ าชลประทาน เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและเผยแพร่
ความรู้แก่เกษตรกร 

4. ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต และจัดท าโครงการสนับสนุน การผลิตของเกษตรกรเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 

5. สาธิต แนะน า ส่งเสริม ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือน าความรู้ไปปฏิบัติ 
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร เพ่ือให้มีการ

แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร  

โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ด้านการเกษตรทั่วไป การใช้พ้ืนที่ทางการเกษตร 
การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี           
ที่เหมาะสมทางการเกษตร 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 3    ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  11  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติ งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ 
ที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังนี้ 

1. ควบคุม  ดูแล  ติดตั้ง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ตรวจสอบการท างาน  แก้ไขปัญหาการใช้
งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ระบบเครือข่ายสื่อสาร  รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ  
เพ่ือให้ระบบงานต่าง  ๆ  สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล  ปรับปรุง  ดูแล  รักษาความปลอดภัยจัดเก็บ  
ส ารอง  กู้คืนข้อมูล  เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

3. จัดท าทะเบียน รวบรวม  และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บ ารุงรักษา 

4. ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  แก้ไขปัญหา  ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5. ประสานงาน  แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย และพระราชบัญญัติการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์   

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 4    ต าแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  5  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาส ารวจ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยา  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การ
ก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี้ 

1. ส ารวจข้อมูลทางอุทกวิทยาเพ่ือจัดเก็บเป็นสถิติด้านทรัพยากรน้ าไว้วิเคราะห์ทางอุทก
วิทยา 

2. ประมวลและตรวจสอบข้อมูลสถิติด้านอุทกวิทยาเพ่ือให้ได้ค่าที่ถูกต้องน่าเชื่อถือสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์วิจัยได้ 

3. ตรวจสอบ  และรวบรวมรายงานทางด้านอุทกวิทยาในแต่ละเดือนเพ่ือส่งรายงานให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าไปวิเคราะห์และพยากรณ์ต่อไป 

4. ปรับปรุง  ซ่อมแซม  สถานีส ารวจข้อมูลด้านอุทกวิทยาและอุตุวิทยาเพ่ือให้มีสภาพที่ดีและ
พร้อมใช้งาน 

5. ด าเนินการเสนอข้อสารสนเทศด้านอุทกวิทยาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปวิเคราะห์และพยากรณ์ให้ทันต่อสถานการณ์ 

6. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพสูง 

7. บริการข้อมูลทางอุทกวิทยาแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา   

โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทางอุทกวิทยา ได้แก่ ระบบลุ่มน้ า : วัฏจักรน้ า 
, ลักษณะภูมิกายภาพ  การวัดน้ า : เครื่องมือ , วิธีวัด และความรู้พ้ืนฐานทางโยธา ได้แก่ การบ ารุงรักษาสถานี
วัดน้ า การรังวัดในงานส ารวจและแผนที่ การบริหารการจัดการก่อสร้าง และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 5    ต าแหน่งนายช่างภาพ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดี ทัศน์  
ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หรือ 

2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพอย่างน้อย 2 ปี  (โดยต้องแนบหลักฐานรับรอง
ประสบการณ์การท างานด้านการถ่ายภาพ หรือใบแสดงผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับจากการประกวดการถ่ายภาพ) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน าตรวจสอบ และปฏิบั ติ งานอ่ืนตามที่ ได้ รั บมอบหมาย โดยปฏิบัติ หน้ าที่ อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง 
หรือหลายอย่าง ดังนี้ 

๑. ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

๒. ตกแต่ง ตัดต่อล าดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิล์ม
ภาพยนตร์เพ่ือให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

๓. ปฏิบัติงานในเรื่องล้าง-อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่าย ที่ถ่ายมาได้ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป 

๔. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไมโครฟิล์ม เช่น ให้เลขรหัส บันทึกเอกสารลงในไมโครฟิล์ม  
รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดส่งไมโครฟิล์มให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างล้าง  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. จัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิล์มหรือเอกสารแผนที่ต่างๆ  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติด าเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

๖. ถ่ายภาพต่าง ๆ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ท าแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
๗. ให้บริการส าเนาภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และไมโครฟิล์ม 
๘. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือให้การปฏิบัติ งานส าเร็จลุล่วง  

ไปด้วยดี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างภาพ โดยวิธีสอบ

ข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ทางการถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการถ่ายภาพและ การถ่ายวีดีทัศน์     

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 

 1) การถ่ายภาพนิ่งเพ่ือการประชาสัมพันธ์  
 2) การถ่ายวีดีทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ระยะเวลา 10 นาที 
 3) การตัดต่อสารคดี ล าดับภาพ การบันทึกเสียง ระยะเวลา 5 นาที 

 สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 6    ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  7  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจนภายใต้การ
ก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี้ 

1. ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุ งควบคุมการใช้
งาน ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ  
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม  ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์  รับส่งข้อมูลข่าวสาร  ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

2. จัดท าทะเบียน  รวบรวม  และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บ ารุงรักษา 

3. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน 
หรือกฎหมายก าหนด 

4. ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  แก้ไขปัญหา  ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5. ประสาน  แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า โดยวิธี

สอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 7    ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  3  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าสื่อสาร เช่น การซ่อม สร้าง ดัดแปลง ออกแบบติดตั้งเครื่องมือ
อุปกรณ์การสื่อสารที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น วิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร โทรพิมพ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
ท าการทดสอบเครื่องมือสื่อสาร ช่วยค านวณรายการ และประมาณราคา ในการด าเนินงานสื่อสารด้านต่าง ๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 

โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ 
การออกแบบ ติดตั้ง สร้าง ซ่อม ท าการทดสอบเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

 

 
   

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 8    ต าแหน่งนายช่างเครื่องกล 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  24  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบ
เครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล  ตามแนวทาง  แบบอย่าง ขั้นตอน  และวิธีการที่ ชัดเจนภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี้ 

1. ด าเนินการตรวจสอบ  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมแก้ไข  ปรับปรุง  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  
เครื่องมือ  อุปกรณ์  และงานด้านเครื่องกล  เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

2. ด าเนินการออกแบบ  เขียนแบบเครื่องกล  การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์  ติดตั้ง  
ทดลอง  ทดสอบ  สอบเทียบเครื่องมือ  ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 

3. ส ารวจ  รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ  ประวัติการบ ารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล  
ยานพาหนะ  และงานด้านเครื่องกล  เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. ให้ค าแนะน าและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการ
ท างาน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างเครื่องกล         

โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการท างานของเครื่องยนต์ การซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรและยานพาหนะ หลักการท างานของเครื่องสูบน้ า และไฟฟ้าเบื้องต้น 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 9   ต าแหน่งนายช่างชลประทาน 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  139  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาส ารวจ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างชลประทาน ตามแนวทาง  แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้
การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี้ 

1. ส ารวจข้อมูลเพ่ือด าเนินการส่งน้ า  ระบายน้ า  การก่อสร้าง  ปรับปรุงและบ ารุงรักษา
ระบบชลประทานให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกภาคส่วน 

2. ศึกษา ทดสอบ สภาพน้ า เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และตรวจสอบอาคารชลประทาน  เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ 

3. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรชลประทาน การมีส่วนร่วมองค์กรผู้ใช้น้ า  เพ่ือให้
การชลประทานกระจายให้ทั่วถึง  เพียงพอต่อการเกษตร  และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. รวบรวม  จัดเก็บ  สถิติข้อมูล  เกี่ยวกับการชลประทาน  เพ่ือใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
ระบบชลประทานและการจัดการ 

5. ด าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎรที่ประสบภัยจากน้ า 

6. จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  เพ่ือการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า 
ที่มีประสิทธิภาพ 

7. ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานที่ตน
รับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้  ความช านาญ  ด้านงานชลประทานแก่ผู้ที่สนใจ 

8. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานชลประทานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานของหน่วยงาน 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างชลประทาน โดยวิธี 

สอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น การเขียนแบบวิศวกรรม 
การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุ
ทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ การส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง  
การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น หลักการชลประทานเบื้องต้น หลักการทางชล
ศาสตร์และการไหลในทางน้ าเปิด   

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 10    ต าแหน่งนายช่างโยธา 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  25  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาส ารวจ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา  ตามแนวทาง  แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง  ดังนี้ 

1. ส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้ตรง
ตามหลักวิชาช่าง  ความต้องการของหน่วยงาน  และงบประมาณท่ีได้รับ 

2. ตรวจสอบ  แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ  เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย 

พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ในงานช่าง 
6. ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่าง  ๆ  และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

7. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างโยธา โดยวิธี

สอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น การเขียนแบบวิศวกรรม การ
เขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์  การออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้าน
วิศวกรรมและการทดสอบ การส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง การ
วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานโครงการก่อสร้าง 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 11    ต าแหน่งนายช่างส ารวจ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  63  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาส ารวจ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การ
ก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง  ดังนี้ 

1. ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนที่  แผนผัง  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและ
เป็นไปตามแบบที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่าง  ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
งานที่ก าหนดไว้ 

3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ ได้จากการส ารวจ และรายงานผลเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน 

5. ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  
ที่ได้จากการส ารวจ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง 

6. ให้ค าปรึกษา แนะน า ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรทุกสายงาน  
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

7. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างส ารวจ โดยวิธี

สอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับช่างส ารวจ ได้แก่ การวัดมุม วัดระยะ วัดระดับ 
ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่งต่าง ๆ และการวางหมุดหลักฐาน หรือที่
หมายในการส ารวจ และความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านส ารวจ ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ 
เช่น Auto CAD หรือโปรแกรมสเปรคชีต เช่น Excel ค านวณงานส ารวจได้   

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบปฏิบัติการตั้งกล้องวัดมุม  การอ่านค่า  การค านวณด้วยมือ  การอ่านค่าระดับและ

ค านวณ  การตรวจสอบกล้อง 
สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 12    ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

อัตราค่าตอบแทน  11,280  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชา  และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป  หรือ 

2. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ และมีความรู้  ความสามารถ และทักษะในงาน
ที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้  ความสามารถ ความเข้า ใจเกี่ ยวกับงานในต าแหน่ งพนักงาน 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2522 และความรู้
เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะรวมถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น   

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ทดสอบการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน รถขุดขนาดเล็ก     

รถตักดิน หรือเครื่องจักรกลเบาชนิดอื่นๆ ที่มีใช้ในกรมชลประทาน เป็นต้น 
สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เพ่ือ
พิจารณา  ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 13    ต าแหน่งนักธรณีวิทยา 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา   
วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ หรือทาง เทคโนโลยีธรณ ี
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
 1. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส ารวจ ศึกษา วิจัย ทางธรณีวิทยาทั่วไปในด้านธรณีวิทยา
รากฐาน ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ธรณีวิทยาเชื้อเพลิงธรรมชาติ วิศวกรรมธรณีวิทยา ปฐพีและ
ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และอุทกธรณีวิทยา เพื่อจัดท ารายงานผลการส ารวจเบื้องต้น จัดเก็บข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูล จัดท าแผนที่ทางธรณีวิทยาและใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรณี 
 2. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรณี เช่น 
แร่และหิน ปิโตรเลียม ถ่านหิน น้ าบาดาล เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่าง  ๆ ทั้งการอุปโภคบริโภค รวมถึงเป็น
วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมพ้ืนฐานต่าง ๆ 
 3. ศึกษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรณี เพ่ือการสงวน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี รวมถึงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยและการวางแผน
มาตรการป้องกันเฝ้าระวังภัย 
 4. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6. ให้ค าแนะน าปรึกษาในเบื้องต้นและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและอุทก
ธรณีวิทยา แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือการเรียนรู้ และการท าความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักธรณีวิทยา โดยวิธีสอบ

ข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้พ้ืนฐานด้านธรณีวิทยา ได้แก่ สภาพธรณีวิทยาประเทศไทย 
สภาพธรณีสัณฐานของประเทศไทย โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ส าคัญของประเทศไทย และการบรรยายชนิดหิน
ทางธรณีวิทยา   (Rock description) และความรู้ด้านธรณีวิทยาในงานชลประทาน ได้แก่ การส ารวจธรณีวิทยา
ฐานรากเขื่อน การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในงานฐานรากเขื่อน การปรับปรุงฐานรากเขื่อน และการส ารวจแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างส าหรับงานเขื่อน 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 14    ต าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางวนศาสตร์ ทางประมง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
 1. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส ารวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูล
และการด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดและปรับปรุง นโยบาย 
แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การสื่อสาร
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างจิตส านึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 2. ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
เสนอความเห็น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 3. ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 4. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6. ให้ค าแนะน า ชี้แจง และตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม แก่ส่วนราชการ 
หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ 
 7. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดท าสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงาน
วิชาการสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณาก าหนดและ
ปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการสิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม  

โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม หลักการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม หลักการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 15    ต าแหน่งนิติกร 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานเกี่ยวกับ
งานนิติการ ภายใต้การก ากับแนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ  หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

3. ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการ
ใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการและการด าเนินคดีของหน่วยงาน 

4. ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพ่ือจัดประชุมเสนอความเห็น 
จัดท าระเบียบวาระ และรายงานการประชุม 

5. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจในข้อ
กฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการด าเนินงานของบุคคลหรือ
หน่วยงานดังกล่าว 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนิติกร โดยวิธีสอบ

ข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 พระราชบัญญัติล้มละลาย  พ.ศ. 2485   

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

ต าแหน่งที่ 16    ต าแหน่งวิศวกรเครื่องกล 

อัตราค่าตอบแทน  19,500  บาท     

จ านวนต าแหน่งว่าง  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล  และ 

2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด (สาขาเครื่องกล) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

๑. วางโครงการ ออกแบบ ค านวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อ านวยการใช้ก าหนด
มาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบ ารุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๒. ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้งานมีคุณภาพและมี
มาตรฐานดี 

๓. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้งานมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพดี 

๔. จัดท าข้อก าหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน 

5. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ   

6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งวิศวกรเครื่องกล โดยวิธี
สอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ กลศาสตร์ของ
ของไหล วัสดุวิศวกรรม การออกแบบเครื่องจักรกล การปรับอากาศและการระบายความร้อน ระบบสูบน้ าและ
ระบายน้ า ระบบปรับอากาศ ระบบยานยนต์ 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

ต าแหน่งที่ 17    ต าแหน่งวิศวกรชลประทาน 

อัตราค่าตอบแทน  19,500  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  38  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ า ทางวิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรน้ า ทางวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ า และ 

    2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด (สาขาโยธา) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทาน ภายใต้การก ากับ แนะน า  ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

๑.  ศึกษาพ้ืนที่ พิจารณาโครงการ ส ารวจ ออกแบบงานชลประทาน ประมาณราคา ก่อสร้าง  
ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบชลประทาน เขื่อน ฝาย อาคารชลประทานประกอบอ่ืน ๆ จัดสรรน้ า เพ่ือให้ได้งาน
ชลประทานที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

๒. ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัย สภาพน้ า เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี         
การจัดการน้ า บ ารุงรักษา ระบบชลประทาน และการก่อสร้างเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓. ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาด้านการชลประทานและการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ ใช้น้ า    
ในพ้ืนที่โครงการชลประทานและลุ่มน้ าเพื่อให้มีน้ าใช้อย่างพอเพียง 

๔. รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานชลประทาน  หรือจัดท าฐานข้อมูล  หรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทานเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ 

๕. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทานในความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งวิศวกรชลประทาน โดย

วิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย วิชาหลักการชลประทาน และงานวางแผนและโครงการ  
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ า พืช  การหาปริมาณการใช้น้ าของพืช  การก าหนดการให้น้ าแก่พืช 
ประสิทธิภาพการชลประทาน การออกแบบระบบชลประทาน ความส าคัญของการวางโครงการ การวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการด้านต่าง ๆ การศึกษาผลกระทบของโครงการด้านต่าง ๆ  การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมชลประทาน งานหลักอุทกวิทยา และงานวิศวกรรมชลศาสตร์ ได้แก่ ความสัมพันธ์
ระหว่างน้ าฝน และน้ าท่า การวิเคราะห์และออกแบบทางอุทกวิทยา การตรวจวัดทางอุทกวิทยา การไหล 
ในทางน้ าเปิด การไหลในท่อ การออกแบบอาคารทางชลศาสตร์ การระบายน้ า 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

ต าแหน่งที่ 18    ต าแหน่งวิศวกรโยธา 

อัตราค่าตอบแทน  19,500  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  6  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทาง
วิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรน้ า ทางวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน  และ 

2.  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด (สาขาโยธา) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติ งานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

๑. ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบค านวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน
ก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความปลอดภัย งานผังเมือง หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อให้เป็นตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒. ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

๓. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานส ารวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้รูปแบบแผนที่
ต่าง ๆ  ให้ถูกต้อง 

๔. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก าหนดกฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕. ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือให้
มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ 

6. ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัยรวมถึงการ
แก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

7. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

8. ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
และโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งวิศวกรโยธา โดยวิธีสอบ

ข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย วิชาความรู้ด้านการออกแบบและค านวณ ได้แก่ โครงสร้าง
คอนกรีต เสริมเหล็ก โครงสร้างไม้ และโครงสร้างเหล็ก อาคารชลศาสตร์  อาคารรับแรงดันดิน และแรงดันน้ า  
วัสดุศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมฐานราก การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์     
ในงานวิศวกรรมโยธา และวิชาความรู้ด้านการส ารวจ และวางโครงการ ได้แก่ การส ารวจเพ่ือการออกแบบ การ
วางโครงการ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ การศึกษาผลกระทบของโครงการ 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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