
 

ประกาศกรมชลประทาน 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 

ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555     
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

 ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

 กลุ่มงานบริการ 
1. เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน   6 อัตรา 
2. เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) จ านวน   4 อัตรา 

กลุ่มงานเทคนิค 
3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน   8 อัตรา 
4. เจ้าพนักงานการเกษตร จ านวน   2 อัตรา 
5. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จ านวน   2 อัตรา 
6. เจ้าพนักงานประมง จ านวน   2 อัตรา 
7. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จ านวน   1 อัตรา 
8. นายช่างชลประทาน จ านวน 86 อัตรา 
9. นายช่างโยธา จ านวน 20 อัตรา 
10. นายช่างส ารวจ จ านวน 29 อัตรา 
11. นายช่างเขียนแบบ จ านวน   2 อัตรา 
12. นายช่างเครื่องกล จ านวน 18 อัตรา 
13. นายช่างไฟฟ้า จ านวน   9 อัตรา 
14. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จ านวน   1 อัตรา 
15. พนักงานขบัเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน   3 อัตรา 

 
 
 

กลุ่มงาน… 



- 2 - 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
16. นักประชาสัมพันธ์ จ านวน   1 อัตรา 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
17. วิศวกรชลประทาน จ านวน 33 อัตรา 

  รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558  
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 

ระยะเวลาการจ้าง ประมาณเดือนมีนาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563  (มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ) และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี หากพนักงานราชการ
ผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ก าหนด 

สถานที่ปฏิบัติงาน  พนักงานราชการผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมา    
ลงนามสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดต่าง ๆ ดังนี้ 

ล าดับที่ ส านัก / สถานที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง จ านวน (อัตรา) 

1 ส านักงานเลขานุการกรม นายช่างโยธา 4 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี)   

2 กองแผนงาน วิศวกรชลประทาน 1 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

3 กองการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) 3 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

4 กองพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ 1 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

5 กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง นายช่างชลประทาน 3 
  (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) นายช่างส ารวจ 4 
  วิศวกรชลประทาน 4 

6 กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าพนักงานธุรการ 1 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร) นายช่างชลประทาน 2 
  วิศวกรชลประทาน 1 

7 กองประสานงานโครงการ วิศวกรชลประทาน 1 
 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   
   ล าดับที่ 8... 
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ล าดับที่ ส านัก / สถานที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง จ านวน (อัตรา) 

8 ส านักกฎหมายและที่ดิน เจ้าพนักงานธุรการ 1 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

9 ส านักงานจัดรูปท่ีดินกลาง นายช่างชลประทาน 9 
 (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) นายช่างส ารวจ 4 
  นายช่างเครื่องกล 1 
  วิศวกรชลประทาน 4 

10 ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ 1 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

11 ส านักบริหารโครงการ วิศวกรชลประทาน 1 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

12 ส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายช่างโยธา 5 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร) นายช่างส ารวจ 3 

13 ส านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายช่างโยธา 1 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

14 ส านักพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) 1 
 (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) นายช่างโยธา 10 
  นายช่างส ารวจ 6 
  นายช่างเครื่องกล 4 
  นายช่างไฟฟ้า 3 

15 ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 2 
 (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) นายช่างส ารวจ 3 
  วิศวกรชลประทาน 9 

16 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 1 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี)   

17 ส านักเครื่องจักรกล นายช่างเครื่องกล 1 
 (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)   

18 ส านักวิจัยและพัฒนา นายช่างชลประทาน 2 
 (ส่วนกลาง / จ.นนทบุรี)   

19 สถาบันพัฒนาการชลประทาน วิศวกรชลประทาน 2 
 (ส่วนกลาง / จ.นนทบุรี)   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ล าดับที่ 20... 
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ล าดับที่ ส านัก / สถานที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง จ านวน (อัตรา) 

20 ส านักงานชลประทานที่ 1 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าพนักงานประมง 2 
 จังหวัดล าพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) นายช่างชลประทาน 1 

21 ส านักงานชลประทานที่ 2 เจ้าพนักงานธุรการ 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดล าปาง จังหวัดน่าน พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 
 จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย)   

22  ส านักงานชลประทานที่ 3 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดพิษณุโลก   
 จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิจิตร   
 จังหวัดนครสวรรค์)   

23 ส านักงานชลประทานที่ 4 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดก าแพงเพชร   
 จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดแพร่)   

24 ส านักงานชลประทานที่ 5 เจ้าพนักงานการเกษตร 2 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดอุดรธานี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 
 จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย นักประชาสัมพันธ์ 1 
 จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดสกลนคร วิศวกรชลประทาน 1 
 จังหวัดบึงกาฬ)   

25 ส านักงานชลประทานที่ 6 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดขอนแก่น นายช่างชลประทาน 6 
 จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ นายช่างเครื่องกล 2 
 จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ)   

26 ส านักงานชลประทานที่ 7 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดอุบลราชธาน ี นายช่างเครื่องกล 1 
 จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ   
 จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม)   

27 ส านักงานชลประทานที่ 8 นายช่างเขียนแบบ 2 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดนครราชสีมา วิศวกรชลประทาน 2 
 จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์    
 จังหวัดศรีสะเกษ)   
 
 

 
 

 
 

 
 

ล าดับที่ 28... 
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ล าดับที่ ส านัก / สถานที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง จ านวน (อัตรา) 

28 ส านักงานชลประทานที่ 9 นายช่างชลประทาน 13 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดชลบุรี นายช่างส ารวจ 2 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดนครนายก นายช่างเครื่องกล 5 
 จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดจันทบุรี วิศวกรชลประทาน 1 
 จังหวัดระยอง จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว   

29 ส านักงานชลประทานที่ 10 นายช่างชลประทาน 17 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี วิศวกรชลประทาน 2 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)   

30 ส านักงานชลประทานที่ 11 เจ้าพนักงานธุรการ 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดนนทบุรี นายช่างชลประทาน 15 
 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ นายช่างเครื่องกล 3 
 จังหวัดสมุทรสาคร) นายช่างไฟฟ้า 3 
  วิศวกรชลประทาน 3 

31 ส านักงานชลประทานที่ 12 นายช่างชลประทาน 4 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดชัยนาท   
 จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงห์บุรี   
 จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี)   

32 ส านักงานชลประทานที่ 13 นายช่างส ารวจ 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดกาญจนบุรี นายช่างเครื่องกล 1 
 จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม นายช่างไฟฟ้า 1 
 จังหวัดสมุทรสงคราม) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 

33 ส านักงานชลประทานที่ 14 นายช่างชลประทาน 13 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดเพชรบุรี นายช่างส ารวจ 4 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร นายช่างไฟฟ้า 2 
 จังหวัดระนอง)   

34 ส านักงานชลประทานที่ 15 นายช่างชลประทาน 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดนครศรีธรรมราช นายช่างส ารวจ 2 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดกระบี่ วิศวกรชลประทาน 1 
 จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต)   

35 ส านักงานชลประทานที่ 16 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดสงขลา  จังหวัดพัทลุง   
 จังหวัดสตูล  จังหวัดตรัง)   
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2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน    
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง  
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ เพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501  
ลงวันที่ 27 กันยายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  
และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคง
สมณะเพศอยู่ในวันสอบ 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

3.  การรับสมัครสอบ 

 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทาง
อินเทอร์เน็ต ตั งแต่วันที่  26 ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  8 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1.1 ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน 
http://www.rid.go.th>รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป>พนักงานราชการ>ปี 2561>
หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” 
  หรือ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” 
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 3.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด และแนบ
ไฟล์หลักฐานการสมัครสอบ ดังนี้ 
  1) ผู้สมัครสอบ ระดับปริญญาตรี ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ส าหรับระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ให้แนบส าเนาประกาศนียบัตร 
และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  จ านวน 
อย่างละ 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด  
รับสมัคร คือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มาแนบแทน  จ านวน 1 ฉบับ 
  2) ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด (โยธา)       
โดยใบอนุญาตยังมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  จ านวน 1 ฉบับ  
(เฉพาะต าแหน่งวิศวกรชลประทาน) 
  3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอาย ุ จ านวน 1 ฉบับ 
  4) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
  5) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)        
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น  จ านวน 1 ฉบับ 
  6) ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 หรือ
ได้รับการยกเว้น  จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 
  ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ 
(ลายเซ็น)” และวันที่สมัคร 
  การแนบไฟล์เอกสาร ให้จัดท ารูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4       
ซึ่งเอกสารแต่ละรายการต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 1,024 KB (1 MB)  ทั งนี  ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์เอกสาร
ให้ครบถ้วนตามที่กรมชลประทานก าหนด 
 3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือน าไปพิมพ์       
ในภายหลัง 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไป
พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการ
กรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 

 3.2 ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป น าแบบฟอร์มการช าระเงิน (ข้อ 3.1.3) 
ไปช าระเงินเฉพาะท่ีเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั งแต่วันที่  26 ตุลาคม  2561 
ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็น
หลักฐานด้วย 
 ทั งนี  การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

3.3 ให้ผู้สมัคร... 
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 3.3 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
จ านวนต าแหน่งละ 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 400 บาท 
  (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 30 บาท เมื่อสมัครสอบและ
ช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 3.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่ส่งหลักฐานครบถ้ วนและช าระ
ค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระ
ค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจ าตัวสอบได้ ตั งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน  
2561 ที่เว็บไซต์ http://www.rid.go.th>รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป>พนักงานราชการ>
ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”  
 หรือ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” 

4.  เงื่อนไขในการรับสมัคร  

 4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 หน่วยงาน 
และ 1 ต าแหน่ง เท่านั น โดยสามารถสมัครได้เพียงครั งเดียว 

 4.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ข้อ 2.2) โดยเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตาม
กฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

 4.3 การสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ       
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

 4.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศ         
รับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา  
ไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั งนี เป็นอันโมฆะส าหรับผู้นั น 
ทั งนี  กรมชลประทานจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ 
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5.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
 กรมชลประทาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ทราบภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
ที่เว็บไซต์ http://www.rid.go.th>รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป>พนักงานราชการ>ปี 
2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”  
 หรือ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด  
(ตามเอกสารหมายเลข 1) 

 กรมชลประทาน จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่าน  
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
หรือวิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ต่อไป ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
วัน เวลา และสถานที่ท าการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th>รับสมัคร
ข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป>พนักงานราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป”  
 หรือ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”ในภายหลัง 

7.  หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั งท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

 ผู้สมัครสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ 
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น     
(ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 ในกรณีที่เลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐาน
การแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ
เข้าห้องสอบ 

8.  หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและ
สอบสัมภาษณ์) ดังนี้ 

 8.1 ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบ โดยพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน จ านวน 1 ชุด 

 

 8.2 บัตร...   

http://www.rid.go.th/
http://www.rid.go.th/
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 8.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือ
เดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยัง
ไม่หมดอายุไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

9.  เกณฑ์การตัดสิน 

 9.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือ  วิธี
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้ งที่ 1 โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 9.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
โดยวิธีสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือ  วิธีสอบปฏิบัติและ           
สอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 9.3 การท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามล าดับที่ผ่านการเลือกสรร 

10.  การประกาศรายช่ือและการขึ นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 10.1 กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่ สอบได้ ทาง
เว็บไซต์ http://www.rid.go.th>รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป>พนักงานราชการ>ปี 
2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” 
 หรือ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”ในภายหลัง 

 10.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 
1 (สอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะครั ้งที ่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือ  สอบปฏิบัติและสอบ
สัมภาษณ์) สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 10.3 บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วัน
ประกาศขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ 
แล้วแต่กรณี 

11.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 11.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

 11.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมชลประทานก าหนด. 

 

 

 11.3 ในวันที่...   
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

กลุ่มงานบริการ 

ต าแหน่งที่ 1  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  6 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บริการทั่วไป หรือด้านพัสดุ หรือด้านบุคลากร ตามแนวทาง 
แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

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

2. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษาน าส่ง การ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 

3. ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 

4. ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 

5. ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน  
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

6. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การค้นหางานด้านบุคคล 

7. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

8. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณงานธุรการ งานพัสดุ  
งานบุคคล และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

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             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

กลุ่มงานบริการ 

ต าแหน่งที่ 2  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  4 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1. จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

2. รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน 

3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน  เพ่ือให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน 

4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน 

5. ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา  หน่วยงานราชการ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 

6. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

7. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

(ด้านการเงินและบัญชี)  โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน
และบัญชี และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

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             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 3  ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  8  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติ งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ 
ที่ชัดเจนภายใต้การก 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 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

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             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 4  เจ้าพนักงานการเกษตร 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา
เกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเก่ียว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 

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 และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตรเพ่ือให้มีการ

แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

วิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ด้านการเกษตรทั่วไป การใช้พ้ืนที่ทางการเกษตร 
การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมทางการเกษตร 

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             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 5  ต าแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง  

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             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานทางอุทกวิทยา 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             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานประมง 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า สาขาวิชาการควบคุม
เรือประมง  หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานด้านประมงตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 

แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังนี้ 

 1. ช่วยงานศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการประมง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ 

2. ช่วยงานส ารวจ ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ า 
และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานด้านระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

 3. ด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

 4. จัดท าทะเบียนจับสัตว์น้ า และทะเบียนอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับการประมง เพ่ือควบคุมให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ 

 5. รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกอบการประมง เพ่ือ
ประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน 

6. ดูแลการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและชาวประมง 
เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ท าลายสมดุลของสิ่งแวดล้อม 

7. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพสูง 

8. บริการข้อมูลทางประมงแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

วิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานทางประมง ทรัพยากรสัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อมใน
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและ
สิ่งแวดล้อม การดูแลการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและชาวประมง 
ตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ ปลอดภัย ตามมาตรฐานและไม่ท าลายสมดุลของสิ่งแวดล้อม 

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             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 7  ต าแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ  หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งทอ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ

ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี้ 

 1. จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดท าทะเบียน การเบิกจ่ายวัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

2. ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบื้องต้น และช่วยรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้
นักวิชาการสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว 

3. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพสูง 

4. บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

วิทยาศาสตร์โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบื้องต้น 

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             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 8  ต าแหน่งนายช่างชลประทาน 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  86  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

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             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

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             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 9  ต าแหน่งนายช่างโยธา 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  20  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
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             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

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             ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 10  ต าแหน่งนายช่างส ารวจ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  29  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ  
แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
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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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

สอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับช่างส ารวจ ได้แก่ การวัดมุม วัดระยะ วัดระดับ 
ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่งต่าง ๆ และการวางหมุดหลักฐาน หรือที่หมาย
ในการส 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 รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 11  ต าแหน่งนายช่างเขียนแบบ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง   2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน 
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   สาขาวิชาโยธา   สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม     

หน้าที่ความรับผิดชอบ   

   ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  
ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังนี้ 

1. ส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม  งานแผนที่  งานวิศวกรรม 
โครงสร้าง  และงานระบบต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่าง  ๆ 

2. ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง  เพื่อน ามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ 
3. ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ  เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา   

และน าไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ 
4. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ 

ผู้ร่วมงาน  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน  และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง    
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้บริการและ 

ให้ความช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งที่  1(คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
         ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างเขียน

แบบโดยวิธีสอบข้อเขียน  ในเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม  วิศวกรรมโครงสร้าง  งานภูมิทัศน์  งานระบบต่าง ๆ  ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง  ความรู้
เกี่ยวกับการประมาณราคาเบื้องต้น  ความรู้ความสามารถในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม (Auto  cad) 

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

 สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

 ทดสอบปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม (Auto  cad) 

 สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

  จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 

 
 

________________ 
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กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 12  ต าแหน่งนายช่างเครื่องกล 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  18  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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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

สอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการท างานของเครื่องยนต์ การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร
และยานพาหนะ 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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กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที ่13  ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  9  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 ปรับปรุงควบคุมการใช้
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  ให้แก่ผู้ ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5. ประสาน  แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

สอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง 
ปรับปรุงบ 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 
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กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 14  ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  1  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 
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กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 15  ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

อัตราค่าตอบแทน  11,280  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  3  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา  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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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 16  ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน

การท างานปฏิบัติ งานด้านประชาสัมพันธ์ภายใต้การก ากับแนะน าตรวจสอบและปฏิบัติ งาน อ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศโดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

2. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆและสรุปผล
เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 

3. ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัยวางแผนการประชาสัมพันธ์และ
ติดตามผล 

4. จัดท าเอกสารและผลิตบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
5. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน

หรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
6. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
8. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเพ่ือให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

โดยวิธีสอบข้อเขียน  เกี่ยวกับการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์  การเขียน
เพ่ือการประชาสัมพันธ์  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนการ
ผลิตสื่อและเผยแพร่ผ่าน News Media การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 

 2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 
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กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

ต าแหน่งที่ 17  ต าแหน่งวิศวกรชลประทาน 

อัตราค่าตอบแทน  19,500  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  33  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ าทางวิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรน้ า ทางวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ าและ 

  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. ศึกษาทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัย สภาพน้ า เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี  การ
จัดการน้ า บ ารุงรักษา ระบบชลประทาน และการก่อสร้างเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓. ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาด้านการชลประทานและการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้ าใน
พ้ืนที่โครงการชลประทานและลุ่มน้ 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 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

วิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย วิชาหลักการชลประทาน และงานวางแผนและโครงการ  
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ า พืชการหาปริมาณการใช้น้ าของพืชการก าหนดการให้น้ าแก่พืช
ประสิทธิภาพการชลประทานการออกแบบระบบชลประทานความส าคัญของการวางโครงการ การวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการด้านต่าง ๆ การศึกษาผลกระทบของโครงการด้านต่าง ๆการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมชลประทานงานหลักอุทกวิทยา และงานวิศวกรรมชลศาสตร์ ได้แก่ ความสัมพันธ์
ระหว่างน้ าฝน และน้ าท่า การวิเคราะห์และออกแบบทางอุทกวิทยา การตรวจวัดทางอุทกวิทยา การไหลในทาง
น้ าเปิด การไหลในท่อ การออกแบบอาคารทางชลศาสตร์ การระบายน้ า 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




