
 
 
 
 
 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

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

  ด้วย กรมทางหลวงชนบท    โดยสํานักทางหลวงชนบทท่ี  ๓  (ชลบุรี)  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทท่ัวไป (พร.) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคล   เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.   ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑ ช่ือตําแหน่ง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
 กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 

ขอบข่ายงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานด้านงานธุรการ  

งานการเจ้าหน้าท่ีเบื้องต้น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ  
(๒) ปฏิบัติงาน ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับประชุม บันทึก

เรื่องเสนอท่ีประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ 
(๓) ติดต่อประสานงานท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
- ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทุกสาขาวิชา 

อัตราว่าง ๑ ตําแหน่ง   
 -  สังกัดสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด 
ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐  บาท  
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไข 
  เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
             /๒ คุณสมบัติ... 
 
 



- ๒ - 
 

๒.   คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘  ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้น

แต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ วิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

๓.   วิธีการสมัครสอบ 
   กรมทางหลวงชนบท  โดยสํานักทางหลวงชนบทท่ี ๓  (ชลบุรี)  จะเปิดรับสมัครตั้งแตว่ันท่ี  ๘   มีนาคม   

๒๕๕๔  ถึงวันท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๔  ในวนัและเวลาราชการ  โดยไม่เสียค่าธรรมเนยีมในการสมัคร 

๓.๑ วิธีการสมัคร  
   ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วย

ตนเองท่ี    ส่วนอํานวยการ  สํานักทางหลวงชนบทท่ี  ๓  (ชลบุรี)   ๔๐๙  หมู่ ๓  ตําบลหนองชาก  อําเภอ
บ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  โทร ๐-๓๘๔๘-๕๒๖๐ , ๐-๓๘๒๐-๑๑๓๘  ต่อ  ๑๐๔ 

     ๓.๒  เอกสารการสมัคร 

  ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  ขนาด ๑X๑.๕ นิ้ว  
จํานวน  ๓  รูป 

   ๓.๒.๒  สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  และสําเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ 
รับสมัคร   โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร   จํานวน   
อย่างละ  ๒  ฉบับ 

     ท้ังนี้  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ข้ันปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น  จะถือตาม
กฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์  โดย
จะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันท่ี  ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๔ 

  ๓.๒.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
  ๓.๒.๔  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส  (ถ้ามี)  ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  (ในกรณี ชื่อ 
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ต้องกัน)  เป็นต้น  จํานวนอย่างละ   ๑ ฉบับ 

 
 

/๓.๒.๕  ใบรับรอง... 

 



- ๓ - 

 
  ๓.๒.๕  ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  ว่า
ด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  ซ่ึงได้แก่ 
   -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
   -  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 
 ๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศ   รับสมัครดังกล่าว   ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น         
    

๔.   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ 

กรมทางหลวงชนบท  โดยสํานักทางหลวงชนบทท่ี ๓  (ชลบุรี) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่   ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔   
ณ  สํานักทางหลวงชนบทท่ี  ๓  (ชลบุรี) และ http://drr3.drr.go.th  

 
๕.   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑   (สอบข้อเขียน  ๑๐๐ คะแนน) 

      (๑)  วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน) 
      (๒)  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๖๐ คะแนน) 
หมายเหตุ ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ จะต้องนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประชาชนตัวจริง มา
แสดงตนด้วย           

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒  (สัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน) 
(๑)  ประเมินจากความรู้ความสามารถ   
(๒)  ประเมินจากบุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ 
 
 

/๖.  เกณฑ์การตัดสิน... 
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๖.  เกณฑ์การตัดสิน 

-  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

-  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

- การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนการประเมินสมรรถนะ   กรณีท่ีได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการ
ประเมินครั้งท่ี ๒ (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินครั้งท่ี ๒ 
(สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการประเมินครั้งท่ี ๑ ในความรู้วิชาความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนการประเมินเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวก่อนเป็นผู้อยู่
ในลําดับท่ีสูงกว่า  

๗.  ประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
กรมทางหลวงชนบท โดยสํานักทางหลวงชนบทท่ี  ๓  (ชลบุรี)  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ

เลือกสรรและได้รับการข้ึนบัญชีตามลําดับคะแนนประเมิน  ณ  สํานักทางหลวงชนบทท่ี  ๓  (ชลบุรี)  และ 
http://drr3.drr.go.th   ในวันท่ี  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เม่ือครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี หรือเม่ือมีการประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี 

๘.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมทางหลวงชนบทกําหนด 

อนึ่ง กรมทางหลวงชนบท  โดยสํานักทางหลวงชนบทท่ี ๓  (ชลบุรี) ดําเนินการเลือกสรรด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรรหรือมี
พฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมทางหลวงชนบททราบด้วย 
 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๕     เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 
              (นายดรุณ  แสงฉาย) 
            ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทท่ี  ๓ 
       ปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


