
 
 
 
 
 

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 เรื่องการสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ   
1.1 ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก  

   - ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จ านวน 2 อัตรา 
   - ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
   - ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา  
   - ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
   - ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 

1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ 
- ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท  
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

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

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

  3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
    3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
   (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
   (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
   (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
  

  /(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่าง... 
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   (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

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

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 
   (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

ตามกฎหมายอื่น 
   (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) 
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

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

   3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้ 

4. การรับสมัครสอบ 
    4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ต้ังแต่วันที่  

21 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 

4.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th 
เลือกการสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” หรือ 
http://royalrain.thaijobjob.com หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”    

4.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด 
ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ 

4.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษ A 4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือน าไปพิมพ์ในภายหลัง 

 

 /ในกรณีท่ีไม่สามารถ... 
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ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสอบ

สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

    4.2 ให้ผู้สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงิน (ข้อ 4.1.3) ไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานเงินด้วย 

ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว    
    4.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 

 (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท 
 (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน 30 บาท 

เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
    4.4 ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด

เลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ
พร้อมเลขประจ าตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ www.royalrain.go.th เลือก
การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” หรือ 
http://royalrain.thaijobjob.com   

ผู้สมัครสอบจะต้องอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 
1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ 40 – 100 KB) ซึ่งรูปที่
อัปโหลดจะปรากฏบนบัตรประจ าตัวสอบ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลดรูปถ่ายไว้จะไม่สามารถพิมพ์
บัตรประจ าตัวสอบได้  

ทั้งนี้ บัตรประจ าตัวสอบถือเป็นเอกสารส าคัญที่ต้องน าไปแสดงตนเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ 
หากไม่มีบัตรประจ าตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจ าตัวสอบ แต่หากรูปถ่าย
ที่ปรากฏบนบัตรประจ าตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.4 ให้ถือเป็นความบกพร่องของ
ผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบเช่นเดียวกัน   

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
    5.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงหนึ่งต าแหน่งและครั้งเดียวเท่านั้น 
    5.2 ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ข้อ 3.2) โดยเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบว่าตนเองเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาใด 
ได้ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th เลือกหัวข้อรับรองคุณวุฒ ิ

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

 
   /5.4 ผู้สมัครสอบ... 
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   5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

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

   5.5 ผู้สมัครสอบจะต้องอัปโหลดส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร ก่อนวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

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

ระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.royalrain.go.th 
เลือกการรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” หรือ 
http://royalrain.thaijobjob.com  

7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
   7.1 การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

โดยวิธีสอบข้อเขียน  
 ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดจะต้องสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด

แนบท้ายประกาศนี้  
   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 ่11 กุมภาพันธ์ 2563  

 
/ในกรณีที่ไม่สามารถ... 
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ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้ใช้หนังสือ

รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
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-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 
    8.5 ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. 

จ านวน 1 ฉบับ  
    ผู้สมัครสอบต้องน าหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

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 
    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 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติงานในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 
เว้นแต่การลาออก 

/11.3 กรมฝนหลวง... 
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    11.3 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไม่ประสงค์รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค 
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการ หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้ 
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรทราบด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่          มกราคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุรสีห์  กิตติมณฑล) 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่         มกราคม ๒๕๖3 

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

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 ๒ อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ปฏิบัติงานบนอากาศยาน พร้อมทั้งวางแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศ 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการปฏิบัติงานบนอากาศยานในการท าฝนหลวง ดังนั้น ผู้สมัครควรมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และต้องไม่มีอาการของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง -ต่ า 
โรคเบาหวาน โรคตาบอดสี และโรคความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ 
  ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการจะต้องมีผลการตรวจร่างกาย 
จากสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ว่าเป็นผู้สามารถปฏิบัติงานบนอากาศยานได้ และจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายและตรวจจิตวิทยาการบินเอง โดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 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 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

2. ความรู้เบื้องต้นด้านเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และสถิติ 
3. ความรู้พ้ืนฐานด้านอุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์บรรยากาศ การดัดแปรสภาพอากาศ และการปฏิบัติการ

ฝนหลวง 
4. ความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยและการคิดเชิงวิเคราะห์ 
5. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติการฝนหลวง 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่        มกราคม ๒๕๖3 

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

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 ๑ อัตรา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
(1) ส ารวจข้อมูลเพ่ือออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณ

เตือนอัคคีภัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า  
(2) ศึกษาและก าหนดรูปแบบรายการเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้างการผลิต  

การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า  
(3) ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

ระบบสัญญาณเตือนอัคคภีัย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัย 
ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ  

(4) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และ
ประหยัดพลังงาน  

(5) จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ในการใช้งานของหน่วยงาน  

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3. ด้านการประสานงาน  

(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
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4. ด้านการบริการ  

(1) ให้ข้อมูล ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่รับผิดชอบ ในระดับ
เบื้องต้นให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์  

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

5. ด้านอื่น ๆ  
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด และ  
2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า และความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรม 

ไฟฟ้าก าลัง 
3. ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่        มกราคม ๒๕๖3 

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

ต าแหน่งที่ 3  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 1 อัตรา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  

2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล 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. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงาน

ที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ
ของหน่วยงาน  

7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้ระบบงานประยุกต์
ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน  

8. รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง 
เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน  

9. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย ไม่เหมาะสม 
ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลหรือระบบ 

10. ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11. ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพิวเตอร์ 

2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ 
3. ความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming) 
4. ความรู้การเขียนชุดค าสั่งส าหรับระบบงานประยุกต์ด้วยโปรแกรมภาษา เช่น HTML, PHP, ASP, 

SQL, Android และ iOS 
5. ความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
6. ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น AI, Big Data, IoT  
7. ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่        มกราคม ๒๕๖3 

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

ต าแหน่งที่ 4  ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

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   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา  

(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่าย  

(3) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการด าเนินการ
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข ์การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย
ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3. ด้านการประสานงาน  

(1) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. ด้านการบริการ  
ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการด าเนินงานของบุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าว 

5. ด้านอื่น ๆ  
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

1. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
นิติศาสตร ์และ 

2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีการ

สอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
 - กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 - กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

- กฎหมายว่าด้วยจัดตั้งศาลปกครองและพิธีพิจารณาคดีปกครอง 
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
-กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การงบประมาณ การเงิน การคลัง 

2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ได้แก่ หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายอาญา  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
แนบท้ายค าสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่        มกราคม ๒๕๖3 

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

ต าแหน่งที่ 5  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

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   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และยุทธศาสตร์ 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลโครงการ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่าง

หน่วยรับ งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย

รัฐบาลปัจจุบัน 
4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน และการติดตามประเมินผลโครงการ 
5. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 


