
 

ประกาศกรมชลประทาน 

เรื่อง   รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 
 

 

ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง             
ของพนักงานราชการ พ.ศ . 2552 ลงวันที่  11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหาร        
พนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/คพร./พิเศษ 
1791 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และรายละเอียดการจ้างงาน 
   ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

กลุ่มงานเทคนิค      ต าแหน่งเจ้าหน้าทีเ่ครื่องคอมพิวเตอร์  
ค่าตอบแทน          11,280 บาท 
จ านวนต าแหน่งว่าง 3  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

             1. เป็นผู้พิการประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน          
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ    

ปฏิบัติงานด้านเครื ่องคอมพิวเตอร์ ต ามแนวทาง แบบอย่าง ขั ้นตอน และวิธ ีการ  
ที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังนี้ 

1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการท างาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน
ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือให้
ระบบงานต่าง  ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 
2. ปฏิบัติ... 
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2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัยจัดเก็บส ารอง 

กู้คืนข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
                   3.  จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผนบ ารุงรักษา 

3. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565  

  ระยะเวลาการจ้าง ประมาณเดือนเมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (มีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ) และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี ในกรณีที่
กรมชลประทานได้รับการอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบระยะ 4 ปี จากคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ (คพร.) และพนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ก าหนด 

สถานที่ปฏิบัติงาน  ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการเรียกรายงานตัว              
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดต่าง ๆ ดังนี้ 

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

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี) 

 
  

 

2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน         
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (8) เป็นผู้พิการประเภท ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ตามข้อ 3 (3) ของประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 
(แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

ความพิการ... 














