รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

ชื่อตําแหนง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

2 อัตรา

(1) กลุมสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม
สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
(กรุงเทพมหานคร)
(2) กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 1
สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
(กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติ งานเกี่ย วกับด านวิ ศวกรรมโยธา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาใน
กลุมสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม และกลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 1 สํานักวิศวกรรมเพื่อการ
พั ฒ นาที่ ดิ น
เพื่ อ ให ง านการออกแบบโครงสร า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตรงตามแบบสถาป ต ยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรมและถูกตองตามแบบกอสรางที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล และงานสํารวจเพื่อออกแบบ
เบื้องตน งานแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา และระบบอนุรักษดินและน้ํา เปนไปอยางถูกตอง
ตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวมสํารวจออกแบบและวางผังพัฒนาพื้นที่และสิ่งกอสรางทางดานสถาปตยกรรม
และภูมิสถาปตยกรรม เพื่อใหงานการออกแบบโครงสรางมีประสิทธิภาพตรงตามแบบสถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรมและถูกตองตามแบบกอสรางที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล
(2) ชวยจัดทํารายการประมาณราคาและรายละเอียดขอกําหนดของสิ่งกอสราง และ
จัดทําแบบกอสราง เพื่อใหงานการออกแบบโครงสรางมีประสิทธิภาพตรงตามแบบสถาปตยกรรมและภูมิ
สถาปตยกรรมและถูกตองตามแบบกอสรางที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล
(3) ร ว มบู ร ณะและซ อ มแซมอาคารและสิ่ ง ก อ สร า งทางสถาป ต ยกรรม
และ
ภูมิสถาปตยกรรมเพื่อความปลอดภัยตามหลักทางวิชาการวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
(4) รวมสํารวจ ออกแบบ ทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับงานทางสถาปตยกรรมและ
ภูมิส ถาป ตยกรรม เพื่ อให งานการออกแบบโครงสรางมีป ระสิทธิภ าพตรงตามแบบสถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรมและถูกตองตามแบบกอสรางที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล
(5) รวมวางแผน กําหนดมาตรฐานงานดานสิ่งกอสราง เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
การประหยัดพลังงาน

/ (6) รวมศึกษา...

-2(6) รวมศึกษา วิเคราะห วางแผน สํารวจเพื่อออกแบบ คํานวณ และควบคุมการ
กอสรางงานแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีกล เพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาการและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
(7) รวมตรวจสอบสัญญากอสราง และการแกไขสัญญากอสราง งานแหลงน้ําเพื่อการ
อนุรักษดินและน้ํา และระบบอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีกล เพื่อใหงานมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน
และขอกําหนด
(8) รว มบํ ารุ งรักษาสิ่งกอสรางในระบบอนุรักษดินและน้ําดานวิศวกรรม เพื่อให
สิ่งกอสรางมีความมั่นคงแข็งแรงเปนไปตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม
(9) รวมประมาณราคาและจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดซื้อจัดจางในงานแหลงน้ําเพื่อการ
อนุรักษดินและน้ํา และระบบอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีกล เพื่อใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
ตามหลักวิชาการ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
(10) รวมฟนฟู ปรับปรุง บํารุงดิน ดานวิศวกรรม ตามมาตรการปองกันและบรรเทา
ภัยธรรมชาติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(11) ปฏิ บัติ งานและสนับ สนุน งานอื่น ๆตามที่ ไดรับ มอบหมาย เพื่ อสนั บสนุน ให
กลุมสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม และกลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 1 สํานักวิศวกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ดินในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ช ว ยประสานการทํางานรว มกัน ทั้ง ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน ว ยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) รวมชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
โยธาและโครงสรางพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อใหไดขอมูลความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน รวมทั้งการมีสวนรวม
(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทํา สถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

/ คุณสมบัติ…

-3คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร ทางวิ ศวกรรมโยธา ทางวิ ศวกรรมสิ่งแวดล อม ทางวิศวกรรมสุ ขาภิ บ าล ทางวิศวกรรม
ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสราง และ
(2) ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด และ
(3) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถทีใ่ ชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ บทบาทหนาที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู ในการสํ า รวจ ออกแบบ คํานวณความมั่น คง และประมาณราคาโครงสราง
พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
(3) ความรูในการวิเคราะหขอมูลน้ําฝน และอุทกวิทยา
(4) ความรูในการวิเคราะห ศึกษาความเหมาะสม และการวางโครงการ
(5) ความรูทั่วไปดานการชลประทาน

