ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมชลประทาน
ด ว ยกรมชลประทานจะดํา เนิ น การสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข า รั บ ราชการใน
กรมชลประทาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1 / ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในสังกัดกรมชลประทาน ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
1.1 ตําแหนงวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
จํานวนตําแหนงวางที่จะบรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
1.2 ตําแหนงวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
จํานวนตําแหนงวางที่จะบรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
1.3 ตําแหนงวิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
จํานวนตําแหนงวางที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
1.4 ตําแหนงวิศวกรไฟฟาสื่อสารปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
จํานวนตําแหนงวางที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
1.5 ตําแหนงนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
จํานวนตําแหนงวางที่จะบรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
1.6 ตําแหนงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
จํานวนตําแหนงวางที่จะบรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
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อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
จํานวนตําแหนงวางที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
1.8 ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
จํานวนตําแหนงวางที่จะบรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
1.9 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
จํานวนตําแหนงวางที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
2. ลักษณะงานที่ตองปฏิบตั ิ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแตละตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 1)
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู ส มั ค รสอบต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา 36
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
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ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เปน ผูเ คยถูก ลงโทษใหอ อก หรือ ปลดออก เพราะกระทํา ผิด วิน ัย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
3.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเตอรเน็ต (Internet) ตั้งแตวันที่
15 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 ใหผู สมั ค รสอบเข า ไปที่ เ ว็บ ไซต ก รมชลประทาน http://www.rid.go.th
หัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมชลประทาน” หรือ http://job.rid.go.th
4.1.2 ใหกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินใหโดยอัตโนมัติ
4.1.3 สําหรับแบบฟอรมการชําระเงิน หากเลือกวิธีการชําระเงินทางเคานเตอร บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินในกระดาษขนาด A4 เพื่อนําไปชําระเงิน หากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette
เปนตน เพื่อนําไปพิมพในภายหลัง ในกรณีที่ไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลได
ผูสมัครสอบสามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก
แตไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
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แบบฟอรมการชําระเงิน
4.2 การชําระเงินคาใชจายในการสมัครสอบ ผูสมัครสามารถชําระเงินได 2 วิธี ไดแก
4.2.1 การชําระเงินทางเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหผูสมัครนําแบบฟอรม
การชําระเงิน (ขอ 4.1.3) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต
วันที่ 15 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บ
หลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย
4.2.2 การชําระเงินทางระบบอินเตอรเน็ตผาน KTB Online ใหผูสมัครสอบคลิก
เลือกชําระเงินผานระบบ KTB Online และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว โดยสามารถชําระเงินได
ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ภายในเวลา 23.30 น. และใหพิมพหนา
ยืนยันการชําระเงินจากเว็บไซตเก็บไวเปนหลักฐานดวย
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมการสอบภายในวันและเวลา
ที่กําหนด
4.3 ผูสมัครสอบตองเสียคาใชจายในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet)
จํานวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทัว่ ประเทศ)
เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมตามขอ 4.3 แลว จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
5.1 ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
5.2 ผูสมัครเลือกสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไข
ไมได
5.3 ผูสมัครสอบตองมีวุ ฒิก ารศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตํ าแหนงตาม
ประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ (ขอ 3.2) โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครคือวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเปนเกณฑ
5.4 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544
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5.5 ผู ส มั ค รสอบจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว า เป น ผู มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผูสมัครสอบ
จะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีเลขประจําตัว
ประชาชนที่ใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
โดยเด็ดขาด ยกเวน ในกรณีชื่อ – นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อ
เขาหองสอบ ผูสมัครสอบตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาหองสอบ
6. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ
กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบใหทราบภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ณ อาคารที่ทําการฝายวิชาการ ชั้นลาง กรมชลประทาน
หัวขอ “รับสมัคร
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และที่เว็บไซต http://www.rid.go.th
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมชลประทาน” และ http://job.rid.go.th
7. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน แบงออกเปน 2 ภาค ดังนี้
7.1 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม
200 คะแนน)
ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบวิชาเฉพาะตําแหนงนัน้ ตามที่ไดกําหนด
ไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
7.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผูเขาสอบจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ
เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เปนตน
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(ภาค ข) กอน และเมื่อสอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ตอไป โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค) ณ อาคารที่ ทํา การฝายวิ ช าการ ชั้ น ลา ง กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุ สิต
กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต http://www.rid.go.th หัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล
เขารับราชการในกรมชลประทาน” และ http://job.rid.go.th ในภายหลัง
8. หลักฐานและเอกสารที่ตองนํามาในวันสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
(ภาค ข)
(1) บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว ข า ราชการ หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว
เจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน
13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น
(2) ใบสมัครสอบที่พิมพจากอินเตอรเน็ต (Internet) โดยใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก
และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 1 ป พรอมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให
ครบถวน
(3) สําเนาใบปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ อยางละ 2 ฉบับ สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ใหใชระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับ ปวท., ปวส.
หรืออนุปริญญาคูกับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีดวย
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บเกี่ย วกับ การสํา เร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รของสถานศึก ษานั้น เปน เกณฑ
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัครสอบ
คือ วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ใหใช
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครสอบมายื่นแทนได
(4) สําเนาใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (หรือจากสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542) โดยใบอนุญาต
ยังมีผลบังคับใชอยูภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะ
ตําแหนงที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง)
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(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
(7) สําเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบไมตรงกัน เชน
ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล อยางละ 1 ฉบับ
(8) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดื อน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตาม กฎ ก.พ.
ทั้ง นี้ สํา เนาหลัก ฐานและเอกสารทุก ฉบับ ใหผูส มัค รสอบเขีย นคํา รับ รองวา “สําเนา
ถูกตอง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป พรอมทั้งระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวที่มุมบนดานขวาของ
สําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนา
หลักฐานและเอกสารตั้งแตขอ (2) – (8) ใหนําใสซองสีน้ําตาล ขนาด A 4 (9 x 12 นิ้ว)
ปดผนึกพรอมทั้งเขียนเลขประจําตัวสอบ และชื่อ – นามสกุล ที่หนาซองไวดวย
อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมชลประทานจะถือวาผูสมัครสอบ
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือ
เรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น
8. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันไดจะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในแตละภาคตามหลักสูตร
ไมต่ํากวารอยละ 60
9. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
9.1 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมภาคความรู
ความสามารถที่ ใช เฉพาะตํ าแหน ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกั บตํ าแหนง (ภาค ค) สูงสุ ดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(ภาค ค) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหากไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
เทากันอีก จะใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
9.2 การขึ้น บัญ ชีผูส อบแขง ขัน ได จะขึ้น บัญ ชีไ วเ ปน เวลาไมเ กิน 2 ป นับ ตั้ง แต
วันประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว
บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมชลประทาน
แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552
ตําแหนงที่ 1 ตําแหนงวิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทาง
วิชาการ ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับงานวิศวกรรมชลประทาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษาพืน้ ที่ พิจารณาโครงการ สํารวจ ออกแบบงานชลประทาน ประมาณ
ราคา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาระดับชลประทาน เขื่อน ฝาย อาคารชลประทานประกอบอื่น ๆ
จัดสรรน้ําเพื่อใหไดงานชลประทานที่มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน และตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ
(2) ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห และวิจัย สภาพน้ํา เครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ
เทคโนโลยีการจัดการน้ํา บํารุงรักษา ระบบชลประทาน และการกอสราง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ชลประทานใหมีประสิทธิภาพ
(3) ดําเนินการสงเสริมการพัฒนาดานการชลประทาน และการมีสวนรวมของ
องคกรผูใชน้ํา ในพื้นที่โครงการชลประทานและลุมน้ํา เพื่อใหมนี ้ําใชอยางพอเพียง
(4) รวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับงานชลประทาน และจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ ใชปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนการปฏิบัติงานชลประทาน
(5) ถายทอดความรูดานวิศวกรรมชลประทางแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เชน
ใหคําแนะนํา ในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือสําหรับการ
ฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเครื่องมือที่ถูกตอง เปนตน เพื่อถายทอดความรูที่เปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รบั ผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

-23. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการเนินงานตามที่ไดรบั มอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชีแ้ จงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทานใน
ความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตน แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจ
ไดทราบขอมูลและความรูตา ง ๆ ที่เปนประโยชน
(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทาน เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และ
ใชประกอบการพิจารณากําหนดโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น เที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโยธา และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (หรือจากสภาวิศวกร
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542) และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
ปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรู ความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงวิศวกรชลประทาน
โดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. วิชาหลักการชลประทาน และงานวางแผนและโครงการ ( 100 คะแนน) ทดสอบ
ความรูเกี่ยวกับ
1.1 ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืช
1.2 การหาปริมาณการใชน้ําของพืช
1.3 การกําหนดการใหน้ําแกพืช
1.4 ประสิทธิภาพการชลประทาน
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1.6 การวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการดานตาง ๆ
1.7 การศึกษาผลกระทบของโครงการ
2. งานหลักอุทกวิทยา และงานวิศวกรรมชลศาสตร ( 100 คะแนน) ทดสอบความรู
เกี่ยวกับ
2.1 ความสัมพันธระหวางน้ําฝน และน้ําทา
2.2 การวิเคราะหและออกแบบทางอุทกวิทยา
2.3 การตรวจวัดทางอุทกวิทยา
2.4 การไหลในทางน้ําเปด
2.5 การไหลในทอ
2.6 การออกแบบอาคารทางชลศาสตร
2.7 การระบายน้ํา

ตําแหนงที่ 2 ตําแหนงวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับวิศวกรรมเครื่องกล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) วางโครงการ ออกแบบ คํานวณ ควบคุมการสรางหรือการผลิต
อํานวยการใช กําหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซอมบํารุง เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
(2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหงานมี
คุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
(3) รวบรวม วิเคราะห และสรุปขอมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให
งานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
(4) จัดทําขอกําหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชีแ้ จงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลในระดับ
เบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูต า ง ๆ
ที่เปนประโยชน
(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
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ได รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น เที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จากคณะกรรมการควบคุม การประกอบวิช าชีพ วิศ วกรรม (หรือ จากสภาวิศ วกร ตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ.2542) และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรู ความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงวิศวกรเครื่องกลโดย
วิธีสอบขอเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ดานความรูทั่วไป และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ( 100 คะแนน) ทดสอบความรู
เกี่ยวกับ
1.1 ความรูดานวิศวกรรมทั่วไป
1.2 ความรูวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร ฟสิกส และเคมี
1.3 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม
2. ดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ( 100 คะแนน) ทดสอบความรูเกี่ยวกับ
2.1 กลศาสตรของของไหล เครื่องสูบน้ํา
2.2 วัสดุศาสตรวิศวกรรม
2.3 Engineering Mechanic
2.4 ระบบยานยนต

ตําแหนงที่ 3 ตําแหนงวิศวกรไฟฟาปฏิบตั กิ าร
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับวิศวกรรมไฟฟา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) สํารวจขอมูลเพื่อออกแบบระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร ระบบปองกันฟาผา
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา
(2) ศึกษาและกําหนดรูปแบบรายการเพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง
การผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟา
(3) ควบคุมการกอสราง ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร ระบบ
ปองกันฟาผา ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา เพื่อใหระบบมี
ความถูกตอง ปลอดภัย ใชงานไดมีประสิทธิภาพ
(4) ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟาใหมีความถูกตอง
ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
(5) จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา เพื่อ
ประโยชนสูงสุดในการใชงานของหนวยงาน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รบั ผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหขอมูล ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกีย่ วกับงานวิศวกรรมไฟฟา
ที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจ
ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน

-2(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น เที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง และไดรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (หรือจากสภาวิศวกร ตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542) และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
ปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรู ความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงวิศวกรไฟฟาโดยวิธี
สอบขอเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ดานความรูทั่วไป และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ( 100 คะแนน) ทดสอบความรู
เกี่ยวกับ
1.1 ความรูดานวิศวกรรมทั่วไป
1.2 ความรูวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร ฟสิกส และเคมี
1.3 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม
2. ดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา ( 100 คะแนน) ทดสอบความรูเกี่ยวกับ
2.1 พื้นฐานระบบไฟฟากําลัง
2.2 การออกแบบระบบไฟฟา
2.3 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา
2.4 ระบบควบคุมมอเตอร
2.5 ระบบไฟฟาสื่อสารเบื้องตน
2.6 การอนุรักษพลังงาน

ตําแหนงที่ 4 ตําแหนงวิศวกรไฟฟาสื่อสารปฏิบตั ิการ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ดูแลการใชการบํารุงรักษาระบบงานและชิ้นงาน เพื่อใหถูกตองตามหลัก
วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
(2) ศึกษาและออกแบบรายละเอียดในการสราง การผลิต การใช เพื่อเปนไป
ตามแบบ รูป ขอกําหนด และรายงานการคํานวณ โดยใชหลักวิชาการและความชํานาญในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
(3) ดูแล ปฏิบัติเกี่ยวกับการสราง การผลิต การติดตั้ง การซอม การดัดแปลง
และการรื้อถอนงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร เพื่อใหเปนไปตามแบบ รูป และขอกําหนด
(4) ศึกษา คนควา วิเคราะห รวบรวม ทดสอบขอมูลและสถิติตาง ๆ เพื่อใช
เปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชีแ้ จง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
ที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจ
ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน

-2(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน
และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น เที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร ทางวิ ศวกรรมไฟฟ าสื่อสาร และได รับใบอนุญาตเปน ผูป ระกอบวิช าชีพ วิศ วกรรม
ควบคุม จากคณะกรรมการควบคุม การประกอบวิช าชีพ วิศ วกรรม (หรือ จากสภาวิศ วกร ตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542) และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
ปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรู ความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงวิศวกรไฟฟาสื่อสาร
โดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ดานวิศวกรรมระบบไฟฟาสื่อสาร (100 คะแนน) ทดสอบความรูเกี่ยวกับ
1.1 หลักการไฟฟาสื่อสารและเทคโนโลยีสื่อสาร
1.2 วิศวกรรมการสื่อสารดวยแสง
1.3 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
1.4 วิศวกรรมสายอากาศ
1.5 ระบบโทรศัพทดิจิตอลและโทรศัพทเคลื่อนที่
2. ดานระบบอิเล็กทรอนิกสและดิจิตอลและเครื่องมือวัด (100 คะแนน) ทดสอบความรู
เกี่ยวกับ
2.1 ความรูดานอิเล็กทรอนิกสและดิจิตอล
2.2 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและดิจิตอล
2.3 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสและดิจิตอล
2.4 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟาสื่อสาร

ตําแหนงที่ 5 ตําแหนงนักอุทกวิทยาปฏิบตั ิการ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับงานวิชาการอุทกวิทยา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามและวิเคราะหขอมูลปริมาณตะกอน ระดับ
หรือปริมาณน้าํ ระดับและปริมาณฝน เพื่อประมวลหาคาตาง ๆ ทางอุทกวิทยาและจัดทําสถิติ ฐานขอมูล
ที่มีประโยชนในการศึกษาวิจัยดานอุทกวิทยา การพยากรณปริมาณน้าํ วางแผนการพัฒนาแหลงน้าํ หรือ
การจัดทําหนังสือสถิติประจําป
(2) ชวยวิเคราะหวจิ ัยเกี่ยวกับพฤติการณของน้ําทา น้ําฝน และอุตุนยิ มวิทยา
อุทกวิทยาตลอดจนการผันแปร การหมุนเวียน และการตกตะกอนของน้ํา เพื่อประโยชนในการวางแผนการ
บริหารจัดการน้ํา การออกแบบเชิงอุทกวิทยา และการขุดคลองรองน้ํา การขุดลอกตะกอนในอางเก็บน้ํา
(3) ชวยคนควาเรื่องตาง ๆ เพื่อประกอบการวิเคราะหวิจยั ทางอุทกวิทยา การ
วางหลักเกณฑในการดําเนินการสํารวจ และวิเคราะหวจิ ยั เกีย่ วกับงานอุทกวิทยา
(4) ชวยศึกษาและติดตามคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา เพื่อหาสาเหตุของการเสื่อม
โทรมของน้ํา และแนะนําแนวทางแกปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(5) ตรวจสอบ ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยาและ
อุตุนิยมวิทยาที่ใชในการสํารวจงานอุต-ุ อุทกวิทยา เพื่อใหไดมาตรฐานตามขอกําหนด
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพือ่ สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

-24. ดานการบริการ
ใหบริการเผยแพรดานอุทกวิทยาใหหนวยราชการหรือผูสนใจ เพื่อประกอบการ
คนควาและเผยแพรความรูทางวิชาการอุทกวิทยาใหแพรหลายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา และเปนผูสอบผานภาค
ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรู ความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักอุทกวิทยาโดย
วิธีสอบขอเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. วิชาหลักอุทกวิทยา ( 100 คะแนน) ทดสอบความรูเกี่ยวกับ
1.1 ระบบและกระบวนการอุทกวิทยา
1.2 ฝนและการหมุนเวียนของบรรยากาศ
1.3 เครื่องมือและการตรวจวัดขอมูลทางอุทกวิทยา
1.4 น้ําทาและชลภาพ
1.5 ความสัมพันธระหวางน้ําฝนและน้ําทา
2. วิชาอุทกวิทยาประยุกต ( 100 คะแนน) ทดสอบความรูเกี่ยวกับ
2.1 ลุมน้ํา
2.2 การวิเคราะหทางอุทกวิทยา
2.3 การออกแบบทางอุทกวิทยา
2.4 อุทกวิทยากับการจัดการทรัพยากรน้ํา

ตําแหนงที่ 6 ตําแหนงนักวิชาการเกษตรปฏิบตั ิการ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับงานวิชาการเกษตร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา พัฒนา ระดับการควบคุม การผลิต การจําหนาย การนําเขา การ
สงออกพืช พันธพืช ปุย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒนาระบบการคุมครองพันธพืช และการคาพืช
ตามอนุสัญญาเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
(2) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาดานพืชเกี่ยวกับการอนุรักษดาน
พฤกษศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ วิทยาการดานพันธุ การเขตกรรม การ
อารักขา งานวิทยาการกอนและหลังการเก็บเกีย่ ว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑรวมทั้ง
ผลกระทบของภูมิอากาศตอการเกษตร
(3) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเกีย่ วกับดิน น้ําและการ
ชลประทาน ปุย วัตถุมีพษิ การเกษตร เพือ่ เพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินใหมีคณ
ุ ภาพ
(4) ศึกษา วิเคราะห สถานการณการผลิต การตลาดของพืช สินคาเกษตรและ
สินการเกษตรแปรรูป เชน ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศ
คูแขง
(5) ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินดานการอนุรักษ
ดิน และน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การแกไขดินที่มีปญหา การวิเคราะหสภาพการใชที่ดินและการวาง
แผนการใชทดี่ นิ เพื่อการพัฒนาที่ดิน
(6) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาดานหมอนไหม เพื่อพัฒนาภูมปิ ญญาใหได
มาตรฐานสากล อนุรักษคุมครองหมอนไหมทองและไมยอมสี ตลอดจนพัฒนาภูมปิ ญญาทองถิ่น และ
ตรวจสอบหลักฐานการผลิตผาไหมเพื่อการออกใบรับรองตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑหมอนและไหม
(7) สงเสริมและสนับสนุนในการใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี
ทางดานการเกษตรและปจจัยการผลิต และภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งดานพืชและไหม ตลอดจนการฝกอบรม
และสาธิต เพือ่ ใหเกษตรกรและผูที่เกีย่ วของไดนําไปใชประโยชน

-2(8) ใหบริการดานวิชาการทางการเกษตร เกีย่ วกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ
วิเคราะห ปจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑพืชและการ
เตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการปองกันกําจัดที่เหมาะสม
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพือ่ สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) รวบรวม จัดทําขอมูล การจัดทํารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และใหบริการขอมูลแกผูผลิต ผูประกอบการ และผูเกี่ยวของ
(2) ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพรความรูทางวิชาการเกษตรแก
หนวยงานทีเ่ กีย่ วจอง เกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชนทัว่ ไป เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชปฏิบัติ
ใหเกิดประโยชน
(3) ใหคําปรึกษา แนะนํา ในงานดานวิชาการแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรู ความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิชาการเกษตร
โดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ดานวิชาการเกษตร ( 100 คะแนน) ทดสอบความรูเกี่ยวกับ

-31.1 ความรูความเขาใจในการดําเนินงานวางแผนศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และ
พัฒนาดานพืชและการใชน้ําของพืช
1.2 การจัดเก็บและการวิเคราะหขอมูลทางดานสถิติเกษตร
1.3 การใชพื้นที่ทางการเกษตร การเขตกรรมและอารักขาพืช
1.4 การขยายพันธุและการปรับปรุงพันธพืช
1.5 เครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร
1.6 การประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร
2. ดานเกษตรชลประทาน ( 100 คะแนน) ทดสอบความรูเกี่ยวกับ
2.1 ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืช
2.2 การหาปริมาณการใชน้ําของพืช
2.3 การกําหนดการใหน้ําและวิธีการใหน้ําแกพืช
2.4 การตรวจวัดขอมูลดานอุตุ - อุทกวิทยาและคุณภาพน้ํา

ตําแหนงที่ 7 ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับ สิ่งแวดลอม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ชวยปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห
วิจัย ประเมินผลขอมูลและการดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ เงือ่ นไข
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ รวมทั้งการสื่อสารและถายทอดองคความรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อสรางจิตสํานึกและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
(2) ชวยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม วิเคราะหรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอความเห็นเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม และวินิจฉัย
ขอเท็จจริงเบื้องตนเกีย่ วกับปญหาสิ่งแวดลอม
(3) รวมพัฒนาและถายทอดองคความรูในการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของ
หนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หนวยงาน เพือ่ ใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ชี้แจงและตอบปญหาเกีย่ วกับงานวิชาการสิ่งแวดลอม
แกสวนราชการ หนวยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อใหไดความรูและขอมูลที่ตองการ
(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน จัดทําสถิติ รายงาน หรือฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดลอม เพื่อใหสนับสนุนภารกิจของสวนราชการ และประโยชนในการ
พิจารณากําหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ เงือ่ นไข
และกฎหมายเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดลอม
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ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร สาขาวิชาวนศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิศวกรรมศาสตร ทาง
วิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรู ความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิชาการ
สิ่งแวดลอม โดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูทั่วไปดานสิ่งแวดลอม ( 100 คะแนน) ทดสอบความรูเกี่ยวกับ
1.1 ความหมายของรายงานการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมประเภทตาง ๆ
1.2 ความรูเกี่ยวกับขอมูลสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.3 ความรูเกี่ยวกับการแบงประเภทพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
1.4 ความรูเกี่ยวกับการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม
1.5 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.6 ความรูดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน
2. ความรูดา นการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ( 100 คะแนน)
ทดสอบความรูเกี่ยวกับ
2.1 หลักการวางโครงการพัฒนาแหลงน้ําเบื้องตน
2.2 การกําหนดประเภทและขนาดของโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ตองทําการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
2.3 องคประกอบการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
2.4 ความรูดานเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
2.5 ความรูดานการจัดทํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตําแหนงที่ 8 ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับงานดานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานปฏิบตั กิ าร
(1) ราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ เพื่อใชในการติดตอประสานงานกับองคกรระหวางประเทศ
(2) รวบรวมขอมูล วิเคราะหและติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก
สรุปรายงานการประชุมความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
(3) จัดเตรียมขอมูลสําหรับการเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับ
ตางประเทศ เพื่อใหการประชุมเจรจาบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด
(4) สงเสริม สนับสนุน ดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝกอบรม
ดูงาน ผูเชี่ยวชาญ วัสดุ อุปกรณ อาสาสมัคร องคการพัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับงาน
ความรวมมือ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความราบรื่น
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของ
หนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หนวยงาน เพือ่ ใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) เผยแพรความรูทั่วไปดานการตางประเทศแกผูมาติดตอ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดีและถูกตองเผยแพรความรู ใหคําปรึกษาและชี้แจงตอบปญหาดานการตางประเทศแกผูที่มา
ติดตอเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีและถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
(2) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานดานตางประเทศ เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูล
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ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรู ความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ
โดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ทดสอบดานการเขียนภาษาอังกฤษ ( 100 คะแนน)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

กําหนดการ
ตอบรับการดูงาน
คําขอบคุณ
ขอความอนุเคราะห
รางคํากลาว
เขียนบทความ Definition of “Foreign Relations Officer” in your opinion

2. ทดสอบดานการใชภาษาอังกฤษ ( 100 คะแนน)
2.1 ไวยากรณ และคําศัพท
2.2 การอาน

ตําแหนงที่ 9 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการวิเคราะหนโยบายและการวางแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานปฏิบตั กิ าร
(1) รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและ
เปาหมายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรือความมั่นคง
(2) รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบือ้ งตน เกีย่ วกับภารกิจหลักและ
แผนกลยุทธของสวนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน หรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจทีก่ ําหนดไว
(3) วิเคราะหนโยบายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอขอคิดเห็น เพื่อชวยจัดทํา
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
(4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลสําหรับ
การจัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร
(5) ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของ
หนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หนวยงาน เพือ่ ใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย

-24. ดานการบริการ
(1) รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนงาน โครงการ
(2) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
นโยบายและแผนเพื่อแกปญหาในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรู ความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบาย
และแผนเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตร นโยบาย และการวางแผน / โครงการ โดยวิธีสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

