
                                                                                    
 
 
 

 
                                                   ประกาศกรมชลประทาน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
 

 

ดวยกรมชลประทานประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการท่ัวไป  ในตําแหนงตาง ๆ  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญา
จางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี  11  กันยายน  2552  ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ  2554  และ (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2555  
ลงวันท่ี  26  กันยายน  2555  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 
 ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร 
  กลุมงานบริการ 
   1. เจาพนักงานธุรการ     จํานวน   78  อัตรา 
   2. เจาพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน   64  อัตรา 
   3. เจาพนักงานพัสดุ     จํานวน   60  อัตรา 
 

  กลุมงานเทคนิค 
   4. นายชางโยธา      จํานวน   47  อัตรา 
   5. นายชางชลประทาน     จํานวน 534  อัตรา 
   6. นายชางเครื่องกล     จํานวน  99   อัตรา 
   7. นายชางไฟฟา      จํานวน   22  อัตรา 
   8. นายชางไฟฟาสื่อสาร     จํานวน     4  อัตรา 
   9. นายชางสํารวจ      จํานวน   90  อัตรา 
 10. นายชางเขียนแบบ     จํานวน     4  อัตรา 
 11. เจาพนักงานจัดหาท่ีดิน     จํานวน   12  อัตรา 
 12. เจาพนักงานอุทกวิทยา     จํานวน     2  อัตรา 
 13. เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร    จํานวน   19  อัตรา 
 14. เจาพนักงานวิทยาศาสตร     จํานวน     2  อัตรา 
 15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จํานวน   87  อัตรา 
 
 

กลุมงาน… 
 

 
 

สําเนาคูฉบับ 
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  กลุมงานบริหารท่ัวไป 
 16. นักจัดการงานท่ัวไป     จํานวน     1  อัตรา 
 17. นิติกร       จํานวน   15  อัตรา 
 18. นักวิชาการประมง     จํานวน     1  อัตรา 
 19. นักวิชาการเกษตร     จํานวน     1  อัตรา 

 

  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 
 20. วิศวกรชลประทาน     จํานวน   37  อัตรา 
 21. วิศวกรโยธา      จํานวน   13  อัตรา 
 22. วิศวกรเครื่องกล      จํานวน     2  อัตรา 

 

  รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  (เอกสารหมายเลข 1) 

สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาการจาง  ประมาณเดือนมิถุนายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 และอาจจะมี
การตอระยะเวลาการจางไดอีกไมเกินครั้งละ 1 ป หากพนักงานราชการผูนั้นผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด 

สถานท่ีปฏิบัติงาน  พนักงานราชการผูไดรับการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรและเรียกมา    
ลงนามสัญญาจางแลว  จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในสังกัดตาง ๆ  
 

ลําดับท่ี สํานัก / สถานท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง จํานวน( อัตรา) 

1. กลุมตรวจสอบภายใน เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

2. กลุมพัฒนาระบบบริหาร เจาพนักงานธุรการ 1 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

3. สํานักงานเลขานุการกรม เจาพนักงานธุรการ 1 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

4. กองการเงินและบัญชี เจาพนกังานการเงินและบัญชี 9 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

5. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจาพนักงานธุรการ 1 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

 

6. สํานัก... 
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ลําดับท่ี สํานัก / สถานท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง จํานวน(อัตรา)   

6. สํานักกฎหมายและท่ีดิน เจาพนกังานธุรการ 9 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 สวนภูมิภาค / ทุกจังหวัด) เจาพนักงานพัสดุ 1 

  เจาพนักงานจัดหาท่ีดิน 12 

  นิติกร 15 

7. สํานักเครื่องจักรกล เจาพนักงานธุรการ 2 

 (สวนกลาง / จังหวัดนนทบุรี เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 

 สวนภูมิภาค / ทุกจังหวัด) เจาพนักงานพัสดุ 1 

  นายชางเครื่องกล 24 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 72 

8. สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง เจาพนักงานธุรการ 14 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 

 สวนภูมิภาค / ทุกจังหวัด) เจาพนักงานพัสดุ 3 

  นายชางชลประทาน 20 

  นายชางเครื่องกล 2 

  นายชางสํารวจ 6 

  วิศวกรชลประทาน 6 

9. สํานักบริหารโครงการ เจาพนักงานพัสดุ 1 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

10. สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา เจาพนักงานพัสดุ 1 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร เจาพนกังานอุทกวิทยา 2 

 สวนภูมิภาค / จังหวัดพิษณุโลก   

 จังหวัดนครราชสีมา)   

 

11. สํานัก... 
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ลําดับท่ี สํานัก / สถานท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง จํานวน / อัตรา 

11. สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ เจาพนักงานธุรการ 8 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร เจาพนักงานการเงินและบัญชี 10 

 สวนภูมิภาค / ทุกจังหวัด) เจาพนักงานพัสดุ 10 

  นายชางโยธา 37 

  นายชางเครื่องกล 9 

  นายชางไฟฟา 4 

  นายชางไฟฟาสื่อสาร 1 

  นายชางสํารวจ 13 

  นายชางเขียนแบบ 1 

  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 2 

  วิศวกรโยธา 13 

12. สํานักวิจัยและพัฒนา เจาพนักงานวิทยาศาสตร 2 

 (สวนกลาง / จังหวัดนนทบุรี)   

13. สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา เจาพนักงานธุรการ 7 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร นายชางโยธา 4 

 สวนภูมิภาค / ทุกจังหวัด) นายชางสํารวจ 23 

14. สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม นายชางโยธา 2 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร)   

15. สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง เจาพนักงานธุรการ 7 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร เจาพนักงานการเงินและบัญชี 10 

 สวนภูมิภาค / ทุกจังหวัด) เจาพนักงานพัสดุ 9 

  นายชางชลประทาน 20 

  นายชางเครื่องกล 3 

  นายชางสํารวจ 16 

  วิศวกรชลประทาน 6 
 

16. สํานัก...  
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ลําดับท่ี สํานัก / สถานท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง จํานวน / อัตรา 

16. สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เจาพนักงานธุรการ 1 

 (สวนกลาง / กรุงเทพมหานคร) เจาพนักงานพัสดุ 1 

  นายชางชลประทาน 2 

  วิศวกรชลประทาน 1 

17. สํานักชลประทานท่ี 1 เจาพนักงานธุรการ 3 

 (สวนภูมิภาค / จังหวัดเชียงใหม  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 

 จังหวัดลําพูน  จังหวัดแมฮองสอน) เจาพนักงานพัสดุ 3 

  นายชางชลประทาน 17 

  นายชางเครื่องกล 1 

  นายชางสํารวจ 2 

  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 1 

  นักวิชาการประมง 1 

  วิศวกรชลประทาน 2 

18. สํานักชลประทานท่ี 2 เจาพนักงานธุรการ 1 

 (สวนภูมิภาค / จังหวัดลําปาง  จังหวัดนาน เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 จังหวัดพะเยา   จังหวัดเชียงราย) เจาพนักงานพัสดุ 2 

  นายชางโยธา 1 

  นายชางชลประทาน 22 

  นายชางเครื่องกล 3 

  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 1 

  วิศวกรชลประทาน 2 

19. สํานักชลประทานท่ี 3 เจาพนักงานธุรการ 2 

 (สวนภูมิภาค /  จังหวัดพิษณุโลก  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 จังหวัดอุตรดิตถ  จังหวัดพิจิตร  เจาพนักงานพัสดุ 1 

 จังหวัดนครสวรรค) นายชางชลประทาน 15 

  นายชางเครื่องกล 1 

  นายชางสํารวจ 3 

  นักจัดการงานท่ัวไป 1 

  วิศวกรชลประทาน 2 
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ลําดับท่ี สํานัก / สถานท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง จํานวน / อัตรา 

20. สํานักชลประทานท่ี 4 เจาพนักงานธุรการ 2 

 (สวนภูมิภาค  / จังหวัดกําแพงเพชร  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดตาก   เจาพนักงานพัสดุ 1 

 จังหวัดแพร)  นายชางชลประทาน 18 

  นายชางเครื่องกล 5 

  นายชางไฟฟา 1 

  นายชางสํารวจ 1 

  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 1 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 

  วิศวกรชลประทาน 1 

  วิศวกรเครื่องกล 1 

21. สํานักชลประทานท่ี 5 เจาพนักงานธุรการ 3 

 (สวนภูมิภาค / จังหวัดอุดรธานี  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 

 จังหวัดหนองคาย  จังหวัดเลย  เจาพนักงานพัสดุ 6 

 จังหวัดหนองบัวลําภู  จังหวัดสกลนคร  นายชางชลประทาน  32 

 จังหวัดบึงกาฬ) นายชางเครื่องกล 3 

  นายชางไฟฟา 1 

  นายชางสํารวจ 1 

  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 2 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 

  นักวิชาการเกษตร 1 

  วิศวกรชลประทาน 1 

22. สํานักชลประทานท่ี 6 เจาพนักงานธุรการ 1 

 (สวนภูมิภาค / จังหวัดขอนแกน   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดกาฬสินธุ  เจาพนักงานพัสดุ 3 

 จังหวัดรอยเอ็ด  จังหวัดชัยภูมิ) นายชางโยธา 1 

  นายชางชลประทาน 40 
 

สํานักชลประทานท่ี 6 (ตอ)… 
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ลําดับท่ี สํานัก / สถานท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง จํานวน / อัตรา 

 สํานักชลประทานท่ี 6 (ตอ) นายชางเครื่องกล 6 

 (สวนภูมิภาค / จังหวัดขอนแกน   นายชางไฟฟา 2 

 จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดกาฬสินธุ  นายชางสํารวจ 2 

 จังหวัดรอยเอ็ด  จังหวัดชัยภูมิ) เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 2 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 

  วิศวกรชลประทาน 1 

23. สํานักชลประทานท่ี 7 เจาพนักงานธุรการ 1 

 (สวนภูมิภาค / จังหวัดอุบลราชธานี  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 

 จังหวัดยโสธร  จังหวัดอํานาจเจริญ  เจาพนักงานพัสดุ 2 

 จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดนครพนม) นายชางชลประทาน 29 

  นายชางเครื่องกล 3 

  นายชางไฟฟา 1 

  นายชางสํารวจ 3 

  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 1 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 

  วิศวกรชลประทาน 1 

24. สํานักชลประทานท่ี 8 เจาพนักงานธุรการ 4 

 (สวนภูมิภาค / จังหวัดนครราชสีมา  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 

 จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดสุรินทร   เจาพนักงานพัสดุ 2 

 จังหวัดศรีสะเกษ) นายชางชลประทาน 67 

  นายชางเครื่องกล 4 

  นายชางไฟฟา 4 

  นายชางไฟฟาสื่อสาร 1 

  นายชางสํารวจ 2 

  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 2 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 

  วิศวกรชลประทาน 1 

 

25. สํานัก... 
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ลําดับท่ี สํานัก / สถานท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง จํานวน / อัตรา 

25. สํานักชลประทานท่ี 9 เจาพนักงานธุรการ 1 

 (สวนภูมิภาค / จังหวัดชลบุรี  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 

 จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดนครนายก  เจาพนักงานพัสดุ 5 

 จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดจันทบุรี   นายชางชลประทาน 43 

 จังหวัดระยอง  จังหวัดตราด    นายชางเครื่องกล 10 

 จังหวัดสระแกว) นายชางไฟฟา 5 

  นายชางสํารวจ 3 

  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 2 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 

  วิศวกรชลประทาน 1 

26. สํานักชลประทานท่ี 10 เจาพนักงานธุรการ 1 

 (สวนภูมิภาค  /  จังหวัดลพบุรี  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 จังหวัดสระบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ   นายชางชลประทาน 24 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) นายชางเครื่องกล 3 

  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 1 

  วิศวกรชลประทาน 1 

27. สํานักชลประทานท่ี 11 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 (สวนภูมิภาค /  จังหวัดนนทบุรี  เจาพนักงานพัสดุ 1 

 จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสมุทรปราการ  นายชางชลประทาน 23 

 จังหวัดสมุทรสาคร) นายชางเครื่องกล 4 

  นายชางไฟฟา 1 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 

  วิศวกรชลประทาน 1 

28. สํานักชลประทานท่ี 12 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 

 (สวนภูมิภาค /  จังหวัดชัยนาท  เจาพนักงานพัสดุ 1 

 จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดสิงหบุรี  นายชางโยธา 1 

 จังหวัดอางทอง จังหวัดสุพรรณบุรี) นายชางชลประทาน 38 

 

สํานักชลประทานท่ี 12 (ตอ) ... 
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ลําดับท่ี สํานัก / สถานท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง จํานวน / อัตรา 

 สํานักชลประทานท่ี 12  (ตอ) นายชางเครื่องกล 3 

 (สวนภูมิภาค /  จังหวัดชัยนาท  นายชางไฟฟาสื่อสาร 1 

 จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดสิงหบุรี  นายชางสํารวจ 7 

 จังหวัดอางทอง จังหวัดสุพรรณบุรี) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 

  วิศวกรชลประทาน 1 

29. สํานักชลประทานท่ี 13 เจาพนักงานธุรการ 2 

 (สวนภูมิภาค  /  จังหวัดกาญจนบุรี  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 จังหวัดราชบุรี  จังหวัดนครปฐม  เจาพนักงานพัสดุ 1 

 จังหวัดสมุทรสงคราม) นายชางโยธา 1 

  นายชางชลประทาน 44 

  นายชางเครื่องกล 3 

  นายชางไฟฟา 1 

  นายชางสํารวจ 1 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 

  วิศวกรชลประทาน 1 

30. สํานักชลประทานท่ี 14 เจาพนักงานธุรการ 3 

 (สวนภูมิภาค /  จังหวัดเพชรบุรี เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เจาพนักงานพัสดุ 2 

 จังหวัดชุมพร  จังหวัดระนอง) นายชางชลประทาน 21 

  นายชางเครื่องกล 2 

  นายชางสํารวจ 4 

  นายชางเขียนแบบ 1 

  วิศวกรชลประทาน 1 

31. สํานักชลประทานท่ี 15 เจาพนักงานธุรการ 2 

 (สวนภูมิภาค /จังหวัดนครศรีธรรมราช  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 จังหวัดสุราษฏรธานี  จังหวัดกระบี่  เจาพนักงานพัสดุ 1 

 จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต)  นายชางชลประทาน 29 

สํานักชลประทานท่ี  15 (ตอ) … 



- 10 – 

 

ลําดับท่ี สํานัก / สถานท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนง จํานวน / อัตรา 

 สํานักชลประทานท่ี 15  (ตอ) นายชางเครื่องกล 5 

 (สวนภูมิภาค /จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายชางไฟฟา 1 

 จังหวัดสุราษฏรธานี  จังหวัดกระบี่  นายชางไฟฟาสื่อสาร 1 

 จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต)  นายชางสํารวจ 3 

  นายชางเขียนแบบ 2 

  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 1 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 

  วิศวกรชลประทาน 3 

32. สํานักชลประทานท่ี 16 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 

 (สวนภูมิภาค / จังหวัดสงขลา  เจาพนักงานพัสดุ 1 

 จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสตูล  นายชางชลประทาน 15 

 จังหวัดตรัง) นายชางเครื่องกล 2 

  นายชางไฟฟา 1 

  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 2 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 

  วิศวกรชลประทาน 2 

33. สํานักชลประทานท่ี 17 เจาพนักงานธุรการ 1 

 (สวนภูมิภาค /  จังหวัดยะลา   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 

 จังหวัดปตตานี  จังหวัดนราธิวาส) เจาพนักงานพัสดุ 1 

  นายชางชลประทาน 15 

  นายชางเครื่องกล 3 

  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 1 

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 

  วิศวกรชลประทาน 2 

  วิศวกรเครื่องกล 1 
 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป... 
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2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
 2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
  (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิตฟน 
เฟอน  ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค 
การเมือง 
  (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน  และแสดงวาไมเปนโรค         
ท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย 

  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบ          
เพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปได  ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร         
ท่ี นร 89/2501  ลงวันท่ี  27  กันยายน  2501  และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  
17  มีนาคม  2538  และในกรณีสมัครสอบแลวไดบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง  ก็ไมอาจให   
เขาสอบไดเชนกัน  หากยังคงสมณะเพศอยูในวันสอบ 

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง  ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

3. การรับสมัคร 
 3.1  ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  สามารถสมัครได            
ทางอินเตอรเน็ต (Internet) ตั้งแตวันท่ี 6 มกราคม  2557 ถึงวันท่ี 14 มกราคม 2557 ตลอด 24 ช่ัวโมง  
ไมเวนวันหยุดราชการ  โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
         3.1.1  ใหผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  เขาไปท่ีเว็บไซตกรม
ชลประทาน  http://www.rid.go.th หัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป”  
หรือ  http://job.rid.go.th    
          3.1.2  กรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน  และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ระบบ
จะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ   
         3.1.3  พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น  ใหทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette  เปนตน  
เพ่ือนําไปพิมพในภายหลัง 
 

ในกรณี... 

http://www.rid.go.th/
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  ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน  หรือบันทึกขอมูลได  ผูสมัครสอบสามารถ
เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน  หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก  แตไมสามารถแกไข
ขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 

 3.2  ใหผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  นําแบบฟอรมการชําระเงิน (ขอ 3.1.3) 
ไปชําระเงินเฉพาะเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  ตั้งแตวันท่ี  6  มกราคม  2557  
ถึงวันท่ี  14  มกราคม  2557  ภายในเวลาทําการของธนาคาร  และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปน
หลักฐานดวย 
 3.3  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  ตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
จํานวน 230 บาท ซ่ึงประกอบดวย 
  (1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
  (2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet) จํานวน 30 บาท 
 เม่ือสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมตามขอ 3.3 แลว  จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ  ท้ังสิ้น 
 3.4  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับ
เลขประจําตัวสอบ  โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ  ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ  และ
สามารถเขาไปพิมพใบสมัครพรอมเลขประจําตัวสอบไดตั้งแตวันท่ี  24  มกราคม  2557  ท่ีเว็บไซต 
http://www.rid.go.th  หรือ http://job.rid.go.th หัวขอ “พิมพใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ” 

4. เง่ือนไขในการรับสมัคร 

 4.1   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  สามารถเลือกสมัครไดเพียง               
1  หนวยงาน และ 1  ตําแหนง  เทานั้น   โดยสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียว 

 4.2  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  ตองมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป                  
(ขอ 2.2) โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัครคือวันท่ี 
14  มกราคม  2557  ท้ังนี้  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เปนเกณฑ 

 4.3  การสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  ตามข้ันตอนดังกลาวขางตน ถือวา 
ผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว  ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544  และ พ.ศ. 2551  ดังนั้น  หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ     
อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

 4.4  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองวา  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับ
สมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง  ในกรณีท่ี
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ี
สมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปครั้งนี้เปนอันโมฆะสําหรับผูนั้น  ท้ังนี้  กรมชลประทานจะไม
คืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  และผูสมัครไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใด ๆ ได 

5. การประกาศ... 
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5. การประกาศรายช่ือผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป กําหนดวัน เวลา สถานท่ี 
และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
 กรมชลประทาน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 (สอบขอเขียน) และ
กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ ใหทราบภายในวันท่ี  24  มกราคม  
2557  ทางเว็บไซต http://www.rid.go.th หัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ท่ัวไป” หรือ http://job.rid.go.th   

6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะตามกําหนด
ดังตอไปนี้ 

6.1  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  โดยวิธีสอบขอเขียน (ตามเอกสารหมายเลข 1) 

 6.2  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  ซ่ึงพิจารณาจากประวัติ
สวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการสัมภาษณ   
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  ประสบการณ  
บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  คุณธรรมและ
จริยธรรม เปนตน 

  กรมชลประทาน  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  โดยวิธีสอบขอเขียนกอนและ  
เม่ือผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 แลว  จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  โดยวิธีสอบ
สัมภาษณตอไป  ท้ังนี้  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 วัน เวลา และสถานท่ี
ทําการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ทางเว็บไซต http://www.rid.go.th  หัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปน
พนักงานราชการท่ัวไป” หรือ http://job.rid.go.th ในภายหลัง 

7. หลักฐานท่ีตองย่ืนในวันการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 

7.1  ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา   
ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 

7.2  ระดับปริญญาตรี  ใหยื่นสําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript 
of Records) สําหรับระดับต่ํากวาปริญญาตรี  ใหยื่นสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผล     
การเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวา
เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย  
กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือวันท่ี 14  มกราคม  2557 

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได  ใหนําหนังสือ 
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จ 
การศึกษา และวันท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตร  ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร  
คือวันท่ี 14  มกราคม  2557  มายื่นแทน จํานวน ๒ ฉบับ 
 

7.3 สําเนา... 
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   7.3   สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด   จํานวน  1  ฉบับ  

(เฉพาะตําแหนงท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง) 

   7.๔  สําเนาใบอนุญาตขับรถตามท่ีกฎหมายกําหนด  จํานวน  1  ฉบับ  (เฉพาะตําแหนงท่ีกําหนดไว

ในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง) 

 7.5  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ท่ียังไมหมดอายุ  จํานวน 1 ฉบับ  
 7.6  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ฉบับ 
 7.7  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อ

สกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน 1 ฉบับ  
 7.8  สําเนาหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร เชน สด.8 หรือ สด.43 หรือไดรับการยกเวน 

จํานวน 1 ฉบับ 
  สําเนาเอกสารทุกฉบับ  ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อ วันท่ี และระบุ
เลขประจําตัวสอบกํากับไวท่ีมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร 

8. เกณฑการตัดสิน 

8.1  ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณจะตองเปน  
ผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 โดยวิธีสอบขอเขียน  ไมต่ํากวารอยละ 60 

8.2  ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  
โดยวิธีสอบขอเขียน  และการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  โดยวิธีสอบสัมภาษณแตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 

8.3  การทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการ  จะเปนไปตามลําดับท่ีสอบได 

9. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

9.1  กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนท่ีสอบได ทางเว็บไซต 
http://www.rid.go.th หรือ http://job.rid.go.th  หัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการท่ัวไป” 

9.2  การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร  จะเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 
(สอบขอเขียน) และการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ) สูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีไดคะแนน
รวมเทากัน  จะใหผู ท่ีไดคะแนนการประเมินครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ) มากกวาอยู ในลําดับท่ีสูงกวา           
หากคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ) เทากัน  จะใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอน  
เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

9.3  บัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก  หรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 2 ป นับแตวันข้ึน
บัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม  แลวแตกรณี 

10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

10.1  ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการจางตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
10.2  ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมชลประทานกําหนด 
 
 
 

10.3 ในวันท่ีทําสัญญาจาง... 
 
 





 เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานบริการ 

ตําแหนงท่ี  1    ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  78  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบได 

ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการท่ัวไป  ตามแนวทาง  แบบอยาง 

ข้ันตอน  และวิธีการท่ีชัดเจนภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

1.  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริการท่ัวไป  เชน  การรับสง   

ลงทะเบียน  รางหนังสือโตตอบ  จัดเตรียมการประชุม  การบันทึกขอมูล  เพ่ือสนับสนุนใหงานตาง  ๆ  ดําเนิน 

ไปไดโดยสะดวก  ราบรื่น  และมีหลักฐานตรวจสอบได   

2.  ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ  ครุภัณฑของสํานักงาน  เพ่ือใหมีอุปกรณท่ีมีคุณภาพ 

ไวใชงาน  และอยูในสภาพพรอมใชงาน  

3.  รวบรวมขอมูล  จัดเก็บสถิติ เอกสาร  หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ   

เพ่ือสะดวกตอการคนหา  และเปนหลักฐานทางราชการ 

4.  รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน  และขอมูลตาง  ๆ  นําเสนอตอผูบังคับบัญชา 

เพ่ือนําไปใชเสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 

5.  ผลิตเอกสารตาง  ๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน   

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย   

6.  ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 

7.  ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอ เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนไดตอไป   

8.  ชวยปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีตาง  ๆ 

 

 



 ๒ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

      ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงเจาพนักงาน 

ธุรการ  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1.  ความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ  และระเบียบตาง  ๆ                          

ท่ีเก่ียวของ 

2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

 2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

             จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๓ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานบริการ 

ตําแหนงท่ี  2    ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  64  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน 

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธีการท่ี 

ชัดเจนภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

1.  จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพ่ือใหงาน 

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  

2.  รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ  เพ่ือใชประกอบในการทํางบประมาณ 

ประจําปของหนวยงาน 

3.  ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพ่ือใหเกิดความ 

ถูกตองในการปฏิบัติงาน 

4.  ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ  เอกชน  หรือ 

ประชาชนท่ัวไป  เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงาน  และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปน 

ประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

5.  ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  ชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีแกเจาหนาท่ี 

ระดับรองลงมา  หนวยงานราชการ  เอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือถายทอดความรูความชํานาญแกผูท่ี 

สนใจ 

 

 

 

 
 



 ๔ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

      ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงเจาพนักงาน 

การเงินและบัญชี  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1.  ความรูเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี  และระเบียบตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

 2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

             จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานบริการ 

ตําแหนงท่ี  3    ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  60  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน 

ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธีการท่ีชัดเจนภายใตการ 

กํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือ 

หลายอยาง  ดังนี้ 

1.  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดหา  จัดซ้ือ  วาจาง  การเก็บรักษา   

นําสง  การซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง  เพ่ือใหอยูในสภาพดีพรอม 

ตอการใชงาน 

2.  ทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ  การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐาน และเอกสาร 

เก่ียวกับพัสดุเพ่ือรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน 

3.  รางและตรวจซ้ือสัญญาซ้ือ  สัญญาจาง  หนังสือโตตอบ  บันทึก  ยอเรื่อง 

เก่ียวกับงานพัสดุเพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินงาน 

4.  รายงาน  สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ  เพ่ือจัดทํารายงาน  และนําเสนอ 

ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน 

5.  ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุ  เพ่ือรวมพัฒนาใหระเบียบ 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

6.  ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับงานพัสดุใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส   

ตรวจสอบได  

7.  ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน  ตางหนวยงาน  หรือประชาชน   

ท่ัวไป  เพ่ือใหบริการหรือขอความชวยเหลือในดานท่ีตนรับผิดชอบ 

 

 



 ๖ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

      ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงเจาพนักงาน 

พัสดุ  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1.  ความรูเก่ียวกับงานพัสดุ  และระเบียบตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

 2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

             จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานเทคนิค 

ตําแหนงท่ี  4    ตําแหนงนายชางโยธา 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  47  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน 

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาสํารวจ  สาขาวิชาการกอสราง   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานดานชางโยธา  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธีการท่ีชัดเจน 

ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

1.  สํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  กอสราง  บํารุงรักษา  โครงการกอสรางตาง  ๆ   

เพ่ือใหตรงตามหลักวิชาชาง  ความตองการของหนวยงาน  และงบประมาณท่ีไดรับ 

2.  ตรวจสอบ  แกไข  และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและ 

รายการ  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  ถอดแบบ  เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุท่ีใชตามหลักวิชาชาง  เพ่ือประมาณราคา 

คากอสราง 

4.  ควบคุมงานกอสราง  งานปรับปรุง และซอมแซม  หรือตรวจการจางตามท่ี 

ไดรับมอบหมาย  พรอมรายงานความกาวหนาของงาน  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

5.  รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพ่ือการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ในงานชาง 

6.  ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  และฝกอบรมเก่ียวกับงานโยธาท่ีตนมีความ 

รับผิดชอบแกผูใตบังคับบัญชา  หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  หนวยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชน 

ท่ัวไป  เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดรับทราบขอมูล  ความรูตาง  ๆ  และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน   

7.  ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ  เอกชน  หรือ 

ประชาชนท่ัวไป  เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา  และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปน 

ประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 

 



 ๘ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

         ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนายชางโยธา 

โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานชางโยธา  ไดแก  การออกแบบ  การควบคุม 

การกอสรางและบํารุงรักษา  การวางโครงการกอสราง  การสํารวจเพ่ือการกอสราง  การสํารวจทางอุทกวิทยา    

2.   ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานเทคนิค 

ตําแหนงท่ี  5    ตําแหนงนายชางชลประทาน 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  534  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน 

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาการกอสราง    สาขาวิชาสํารวจ    สาขาวิชาโยธา   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานดานชางชลประทาน  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธีการท่ี 

ชัดเจนภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

1.  สํารวจขอมูลเพ่ือดําเนินการสงน้ํา  ระบายน้ํา  การกอสราง  ปรับปรุงและ 

บํารุงรักษาระบบชลประทานใหตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน  และตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

ทุกภาคสวน 

2.  ศึกษา  ทดสอบ  สภาพน้ํา  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  และตรวจสอบอาคาร 

ชลประทาน  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพ 

3.  ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรชลประทาน  การมีสวนรวมองคกร 

ผูใชน้ํา  เพ่ือใหการชลประทานกระจายใหท่ัวถึง  เพียงพอตอการเกษตร  และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรใหมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

4.  รวบรวม  จัดเก็บ  สถิติขอมูล  เก่ียวกับการชลประทาน  เพ่ือใชในการปรับปรุง  

พัฒนาระบบชลประทานและการจัดการ 

5.  ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา  เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความ 

เดือดรอนของราษฎรท่ีประสบภัยจากน้ํา 

6.  จัดทําแผนการปฏิบัติงานดานตาง  ๆ  เพ่ือการพัฒนาแหลงน้ําและบริหาร 

จัดการน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ 

7.  ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  ถายทอดและเผยแพรความรูเก่ียวกับงาน 

ชลประทานท่ีตนรับผิดชอบแกผูใตบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา หนวยงานราชการ  เอกชน  หรือ 

ประชาชนท่ัวไป  เพ่ือถายทอดความรู  ความชํานาญ  ดานงานชลประทานแกผูท่ีสนใจ        



 ๑๐ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

 

 

8.  ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ  เอกชน  หรือ 

ประชาชนท่ัวไป  เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานชลประทานพรอมท้ังแลกเปลี่ยนความรูความ 

เชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน     

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

       ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนายชาง 

ชลประทาน  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1. ทฤษฎีโครงสราง  การวิเคราะหโครงสราง  การประเมินและวิเคราะหราคา   

การคํานวณและออกแบบงานคอนกรีตเสริมเหล็ก  การคํานวณและออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก   

การบริหารงานกอสราง  งานสํารวจภูมิประเทศ  หลักการชลศาสตร  และหลักการชลประทานเบื้องตน     

   2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน   ไดแก   วิสัยทัศน   บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 



 ๑๑ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานเทคนิค 

ตําแหนงท่ี  6    ตําแหนงนายชางเครื่องกล 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  99    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน 

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล    สาขาวิชาเทคนิคการผลิต    สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   

สาขาวิชาชางกลการเกษตร   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานดานชางเครื่องกล  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธีการท่ี 

ชัดเจนภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

1.  ดําเนินการตรวจสอบ  บํารุงรักษา  ซอมแซมแกไข  ปรับปรุง  เครื่องจักรกล   

ยานพาหนะ  เครื่องมือ  อุปกรณ  และงานดานเครื่องกล  เพ่ือใหพรอมใชอยูเสมอ 

2.  ดําเนินการออกแบบ  เขียนแบบเครื่องกล  การผลิตชิ้นสวนเครื่องมือและ 

อุปกรณ  ติดตั้ง  ทดลอง  ทดสอบ  สอบเทียบเครื่องมือ  ประมาณราคา  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และ 

งานดานเครื่องกล  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน 

3.  สํารวจ  รวบรวมขอมูล  จัดทําสถิติ  ประวัติการบํารุงรักษา  การซอม 

เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และงานดานเครื่องกล  เพ่ือเปนขอมูลหลักฐานสําหรับนําไปใชในการพัฒนา 

ปรับปรงุงาน 

4.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในภายนอกสวนราชการท่ีเก่ียวของ   

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5.  ใหคําแนะนําและบริการแกผูมาติดตอราชการ  เพ่ือใหประชาชนเกิดความรู 

ความเขาใจในการทํางาน 

 

 

 

 



 ๑๒ 

  เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกีย่วกบัตาํแหนง่ทีร่บัสมัครบคุคลเพือ่เลือกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป 
แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 

  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีกําหนด  ดังต่อไปน้ี 

1.  การประเมินสมรรถนะคร้ังที่  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
       ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเขา้ใจเก่ียวกับงานในตําแหน่งนายช่าง 

เครื่องกล  โดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังน้ี 
1.  หลักการทํางานของเคร่ืองยนต์  การซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและ 

ยานพาหนะ  หลักการทํางานของเตาหล่อโลหะ  ไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
   2.  ความรู้เก่ียวกับกรมชลประทาน   ได้แก่   วิสัยทัศน์   บทบาทภารกิจ  
อํานาจหน้าที่  กฎหมายที่เก่ียวข้อง  และอ่ืน  ๆ   

  2.  การประเมินสมรรถนะคร้ังที่  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จติสํานึกการใหบ้ริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๑๓ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานเทคนิค 

ตําแหนงท่ี  7    ตําแหนงนายชางไฟฟา 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  22    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน 

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟากําลัง    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส    สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม   สาขาวิชา 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานดานชางไฟฟา  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธีการท่ี 

ชัดเจนภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังนี้ 

1.  สํารวจ  เขียนแบบ  ประมาณการ  ติดตั้ง  ซอม  ประดิษฐ  ดัดแปลง  ปรับปรุง   

ควบคุมการใชงาน  ดูแล  บํารุงรักษา  และใชงานเครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องจักรกลไฟฟา  ระบบไฟฟา  ระบบ 

เครื่องปรับอากาศ  ระบบไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม  ระบบสารสนเทศ  ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ระบบ 

อิเล็กทรอนิกส  ระบบคอมพิวเตอร  รับสงขอมูลขาวสาร  ในภารกิจท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยาง 

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก 

2.  จัดทําทะเบียน  รวบรวม  และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพ่ือการ 

วางแผนบํารุงรักษา 

3.  ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการออกใบรับรองตามท่ี 

หนวยงาน หรือกฎหมายกําหนด 

4.  ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  แกไขปญหา  ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ   

ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

5.  ประสาน  แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตาง  ๆ  ท้ังภายในและภายนอก 

หนวยงานเพ่ือประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ             

 

 

 



 ๑๔ 

  เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

        ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนายชางไฟฟา 

โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง   

บํารุงรักษา  เครื่องมือ  เครื่องใชเก่ียวกับไฟฟา 

          2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน   ไดแก   วิสัยทัศน   บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานเทคนิค 

ตําแหนงท่ี  8    ตําแหนงนายชางไฟฟาส่ือสาร 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  4    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน 

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส    สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานชางไฟฟาสื่อสาร  เชน  การซอม  สราง  ดัดแปลง  ออกแบบ   

ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณการสื่อสารท่ีเก่ียวกับไฟฟา  เชน  วิทยุ  โทรเลข  โทรศัพท  โทรสาร  โทรพิมพ   

จดหมายอิเล็กทรอนิกส  เปนตน  ทําการทดสอบเครื่องมือสื่อสาร  ชวยคํานวณรายการ  และประมาณราคาใน 

การดําเนินงานสื่อสารดานตาง  ๆ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย     

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

       ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนายชางไฟฟา 

สื่อสารโดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานชางไฟฟาสื่อสาร  ไดแก  การออกแบบ  ติดตั้ง 

สราง  ซอม  และทําการทดสอบเครื่องมือสื่อสารตาง  ๆ 

   2.   ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน   ไดแก   วิสัยทัศน   บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

 

 

 

 

 

 



 ๑๖ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

 

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานเทคนิค 

ตําแหนงท่ี  9    ตําแหนงนายชางสํารวจ 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  90    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน 

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาสํารวจ  สาขาวิชาการกอสราง   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานดานชางสํารวจ  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธีการท่ีชัดเจน 

ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

1. สํารวจ  รังวัด  คํานวณ  ตรวจสอบ  จัดทําแผนท่ี  แผนผัง  เพ่ือใหทราบ 

รายละเอียดและเปนไปตามแบบท่ีกําหนด  สามารถนําไปใชประโยชนตาง  ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. แกไขปญหาเบื้องตนจากการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และ 

เปาหมายของงานท่ีกําหนดไว 

3. วัดระดับของภูมิประเทศ  วางโครงขายหมุดหลักฐาน  แผนท่ี  เพ่ือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

4.  บันทึกขอมูลรายละเอียดตาง  ๆ  ท่ีไดจากการสํารวจ  และรายงานผล   

เพ่ือติดตามความกาวหนาของงาน 

5.  กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล   

และรายละเอียดตาง  ๆ  ท่ีไดจากการสํารวจ  เพ่ือใหขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง 

6.  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะท่ัวไปแกบุคลากร 

ทุกสายงาน  เพ่ือใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

7.  ติดตอประสานกับหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินงาน 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 



 ๑๘ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

       ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนายชาง 

สํารวจ  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

           1.   ความรูเก่ียวกับงานชางสํารวจ  ไดแก  การวัดมุม  วัดระยะ  วัดระดับ   

ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ  การหาคาพิกัดของจุดตําแหนงตาง  ๆ  และการวางหมุดหลักฐาน หรือ 

ท่ีหมายในการสํารวจ 

     

          2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานเทคนิค 

ตําแหนงท่ี  10    ตําแหนงนายชางเขียนแบบ 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  4    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน 

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาการกอสราง  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   สาขาวิชาโยธา   สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม     

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธีการท่ี 

ชัดเจน  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ี 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

1. สํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบงานสถาปตยกรรม  งานแผนท่ี  งานวิศวกรรม 

โครงสราง  และงานระบบตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตาง  ๆ 

2. ศึกษาขอมูลของวัสดุกอสราง  เพ่ือนํามาใชในงานเขียนแบบใหเกิดความสมบูรณ 

3. ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ  เพ่ือใชในการเปดสอบราคา   

และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค 

4. ใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบแก 

ผูรวมงาน  หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน  และใหการดําเนินงานสําเร็จ 

ลุลวง    

5. ประสานงานกับหนวยงานตาง  ๆ  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหบริการและ 

ใหความชวยเหลือในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

         ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนายชาง 

เขียนแบบ  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1. ความรูความสามารถในการเขียนแบบสถาปตยกรรม  วิศวกรรม 

โครงสราง  งานภูมิทัศน  งานระบบตาง ๆ  ความรูเก่ียวกับวัสดุกอสราง  ความรูเก่ียวกับการประมาณราคา 

เบื้องตน  ความรูความสามารถในการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม (Auto  cad) 

          2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานเทคนิค 

ตําแหนงท่ี  11    ตําแหนงเจาพนักงานจัดหาท่ีดิน 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  12    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบได 

ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับการจัดหาท่ีดิน  เชน  รวบรวมขอมูลและรายละเอียด 

เก่ียวกับการจัดหาท่ีดิน  เปนตน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

      ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงเจาพนักงาน 

จัดหาท่ีดิน  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1.  ความรูเก่ียวกับงานจัดหาท่ีดิน  และระเบียบตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวของ  

2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

 2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

             จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

________________ 



 ๒๒ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานเทคนิค 

ตําแหนงท่ี  12    ตําแหนงเจาพนักงานอุทกวิทยา 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  2    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน 

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา    สาขาวิชาการกอสราง    สาขาวิชาสํารวจ     

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานดานอุทกวิทยา  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธีการท่ีชัดเจน 

ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

1. สํารวจขอมูลทางอุทกวิทยาเพ่ือจัดเก็บเปนสถิติดานทรัพยากรน้ําไววิเคราะห 

ทางอุทกวิทยา     

2. ประมวลและตรวจสอบขอมูลสถิติดานอุทกวิทยาเพ่ือใหไดคาท่ีถูกตองนาเชื่อถือ 

สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะหวิจัยได 

3. ตรวจสอบ  และรวบรวมรายงานทางดานอุทกวิทยาในแตละเดือนเพ่ือสงรายงาน 

ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการนําไปวิเคราะหและพยากรณตอไป 

4. ปรับปรุง  ซอมแซม  สถานีสํารวจขอมูลดานอุทกวิทยาและอุตุวิทยาเพ่ือใหมี 

สภาพท่ีดีและพรอมใชงาน 

5. ดําเนินการเสนอขอสารสนเทศดานอุทกวิทยาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปวิเคราะหและพยากรณใหทันตอสถานการณ 

6. ประสานงานกับหนวยงาน  หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป 

อยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพสูง 

7. บริการขอมูลทางอุทกวิทยาแกหนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 



 ๒๓ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

        ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงเจาพนักงาน 

อุทกวิทยา  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1.  ความรูพ้ืนฐานทางอุทกวิทยา  ประกอบดวย ระบบลุมน้ํา : วัฐจักรน้ํา , 

ลักษณะภูมิกายภาพ  การวัดน้ํา : เครื่องมือ , วิธีวัด  และความรูพ้ืนฐานทางโยธา ประกอบดวยการบํารุงรักษา 

สถานีวัดน้ํา  การรังวัดในงานสํารวจและแผนท่ี  การบริหารการจัดการกอสราง  และกฎหมาย  ระเบียบ   

ขอบังคับ 

          2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๔ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานเทคนิค 

ตําแหนงท่ี  13    ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  19    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน 

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส    สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม    สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร     

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานดานเครื่องคอมพิวเตอร  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธีการ 

ท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ี 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

1. ควบคุม  ดูแล  ติดตั้ง  บํารุงรักษา  ซอมแซม  ตรวจสอบการทํางาน  แกไข 

ปญหาการใชงานของระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  ระบบเครือขายสื่อสาร  รวมท้ังระบบ 

สนับสนุนตาง  ๆ  เพ่ือใหระบบงานตาง  ๆ  สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ 

2. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประมวลผลขอมูล  ปรับปรุง  ดูแล  รักษาความปลอดภัย 

จัดเก็บ  สํารอง  กูคืนขอมูล  เพ่ือสนับสนุนการใชประโยชนขอมูลและปองกันการสูญหายของขอมูล 

3. จัดทําทะเบียน  รวบรวม  และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน  เพ่ือการ 

วางแผนบํารุงรักษา   

4. ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  แกไขปญหา  ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ   

ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

5. ประสานงาน  แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตาง  ๆ  ท้ังภายในและภายนอก 

หนวยงานเพ่ือประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



 ๒๕ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

       ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงเจาพนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย  และ 

พระราชบัญญัติการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร  พ.ศ. 2550 

           2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานเทคนิค 

ตําแหนงท่ี  14    ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตร 

อัตราคาตอบแทน  13,800  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  2    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน 

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล    สาขาวิชาไฟฟากําลัง    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส    สาขาวิชาเกษตรศาสตร  หรือ     

อนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ  วิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  เภสัชศาสตร  โภชนาการ       

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานชวยนักวิทยาศาสตร  เชน  วิเคราะห  ทดสอบทางกายภาพ   

และเคมี  เพ่ือหาองคประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตรของดิน  หนิ  น้ํา  วชัพืช  สารอินทรีย  สารอนินทรีย   

วัสดุกอสรางตาง  ๆ  รวมถึงการควบคุม  ตรวจสอบ  และเก็บรักษาตัวอยาง  วัตถุตาง  ๆ  ปรับตั้งเครื่องมือ 

เพ่ือใหไดความเท่ียงตรงแมนยําและถูกตองตามลักษณะงาน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

       ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในหนาท่ีผูชวย 

นักวิทยาศาสตรท้ังในหองปฏิบัติการและการปฏิบัติงานภาคสนาม  ดังนี้ 

1.  ความรูในดานการวิเคราะหและทดสอบคุณภาพดินและน้ําเบื้องตน   

การใชงานและดูแลรักษาอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร  การเก็บตัวอยางดินและน้ําภาคสนาม  

ความรูเบื้องตนเรื่องดินกระจายตัวท่ีใชในการกอสราง  

2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

 

 

 



 ๒๗ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

 

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๘ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานเทคนิค 

ตําแหนงท่ี  15    ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

อัตราคาตอบแทน  11,280    บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  87    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ 

เดียวกันทุกสาขาวิชา  และไดรับใบอนุญาตขับรถตามท่ีกฎหมายกําหนด  หรือ   

2. ไดรับคุณวุฒิไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ  และมีความรู  ความสามารถ  และ 

ทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติมาแลวไมต่ํากวา  5  ป   และไดรับใบอนุญาตขับรถตามท่ีกฎหมายกําหนด   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานข้ันตนในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไข 

ขอขัดของเล็ก  ๆ  นอย  ๆ  ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

     ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงพนักงานขับ 

เครื่องจักรกลขนาดเบา  ดังนี้ 

       สอบขอเขียน  100  คะแนน  ดังนี้ 

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ. 2522   

พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติการขนสง  พ.ศ. 2522  และความรูเก่ียวกับ 

การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะเบื้องตน  

2. ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ 

       สอบปฏิบัต ิ 100  คะแนน  ดังนี ้

         ทดสอบการขับรถบรรทุกประเภทตาง  ๆ 

 



 ๒๙ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

 

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๐ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ตําแหนงท่ี  16    ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 

อัตราคาตอบแทน  18,000  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  1    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันใน 

ทุกสาขาวิชา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานโดยใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ 

ทํางาน  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจดัการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไป  ภายใตการกํากับ 

แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือ                 

หลายอยาง  ดังนี้ 

1. ศึกษา  รวบรวมขอมูล  สถิติ  สรุปรายงาน  เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงาน 

ในดานตาง  ๆ   เชน  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ   

งานบริหารอาคารสถานท่ี  และงานสัญญาตาง  ๆ   เปนตน 

2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร  เชน  การกลั่นกรองเรื่อง  การจัดเตรียม 

เอกสารสําหรับการประชุม  เปนตน  เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร 

3. จัดเตรียมการประชุม  บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม  และ 

รายงานอ่ืน  ๆ  เพ่ือใหการบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

4. ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง  ๆ  ท้ังในประเทศและตางประเทศ   

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

5. ชวยติดตามการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม  หรือการปฏิบัติงานตามคําสั่งของ 

ผูบริหารของหนวยงานเพ่ือการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป 

6. ตอบปญหา  ชี้แจง  และใหคําแนะนําเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบในระดับ 

เบื้องตนแกหนวยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดทราบขอมูลและเกิดความ 

เขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ  

 
 



 ๓๑ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

       ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนักจัดการงาน 

ท่ัวไป  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1. ความรูเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.  

2526  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

และระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

   2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๒ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ตําแหนงท่ี  17    ตําแหนงนิติกร 

อัตราคาตอบแทน  18,000  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  15    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันใน 

สาขาวิชานิติศาสตร 

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ 

ทํางานเก่ียวกับงานนิติการ ภายใตการกํากับแนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

1. เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือ  หรือวินิจฉัยปญหากฎหมาย 

เก่ียวกับระเบียบของทางราชการท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงานเพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนการพิจารณา 

ของผูบังคับบัญชา 

2. ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย  และระเบียบเก่ียวกับ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหทันกับสถานการณและอํานวยความสะดวกในการทํางาน  โดยพิจารณาถึง 

ความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย 

3. ศึกษาขอมูล  รวบรวมแสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  เสนอความเห็น 

ในการดําเนินการเรื่องใด  ๆ  ท่ีเก่ียวกับวินัยขาราชการ  การรองทุกข  การพิทักษระบบคุณธรรม  รวมถึง 

การดําเนินการใด  ๆ  ตามกฎหมายปกครองท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการและการดําเนินคดีของหนวยงาน   

4. ปฏิบัติงานฝายเลขานุการของคณะกรรมการดานกฎหมายเพ่ือจัดประชุมเสนอ 

ความเห็น  จัดทําระเบียบวาระ  และรายงานการประชุม 

5. ใหคําแนะนําดานกฎหมายแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความ 

เขาใจในขอกฎหมายท่ีเปนปญหา  และใหความรูถึงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของเปนประโยชนกับการดําเนินงาน 

ของบุคคลหรือหนวยงานดังกลาว 

 
 
 
 



 ๓๓ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

       ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนิติกร  โดยวิธี 

สอบขอเขียน  ดังนี้ 

๑. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง 

พ.ศ. 2542   

   3.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 

   4.  พระราชบัญญัติลมละลาย  พ.ศ. 2485 

2.   การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

              จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๔ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ตําแหนงท่ี  18    ตําแหนงนักวิชาการประมง 

อัตราคาตอบแทน  18,000  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  1    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันใน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอม 

และทรัพยากรธรรมชาติ  ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว   

ทางการประมง  ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการศึกษาคนควา  ทดลอง  วิเคราะห  วิจัยและติดตาม 

ประเมินผลเก่ียวกับงานวิชาการประมง  ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการทดลองพันธุสัตวน้ํา 

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

       ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนักวิชาการ 

ประมง  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1.  ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานวิชาการประมง  การบริหารจัดการดานการ 

ประมง  กฎหมาย  กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับการประมง  การถายทอดเทคโนโลยีทางการประมง  การทดลองพันธุ 

สัตวน้ํา 

   2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

 

 

 



 ๓๕ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

 

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ตําแหนงท่ี  19    ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 

อัตราคาตอบแทน  18,000  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  1    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันใน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาการเกษตร  ทําหนาท่ีชวยศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห   

วิจัยเก่ียวกับงานวิชาการเกษตร  เชน  การปรับปรุง  บํารุงพันธุ  การขยายพันธุ  การคัดพันธุ  ตานทานโรค  

และศัตรูพืช  การปรับปรุงวิธีการผลิต  การใชปุย  การเก็บรักษาผลผลิต  อาทิ  ขาว  พืชไร  พืชสวน  ไหม   

และยางพารา  เปนตน  สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  อบรม  และสงเสริม 

วิชาการและความกาวหนาทางการเกษตรแกเจาหนาท่ีการเกษตรและเกษตรกร  ชวยตรวจสอบและวิเคราะห 

ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการทดลองและวิเคราะหวิจัย  พันธุพืช  วัตถุดิบและปุยเคมี  ตลอดจนชวยตรวจสอบ 

และควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายควบคุม  และปฏิบัติงานในสถานีทดลอง 

ซ่ึงดําเนินการคนควาทดลองและวิเคราะหวิจัยเพ่ือปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต 

ทางการเกษตรของสถานีและพ้ืนท่ีทดลองในความรับผิดชอบ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับ 

มอบหมาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๗ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.   การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

       ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนักวิชาการ 

เกษตร  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1.  ความรูความเขาใจในการดําเนินงานวางแผนศึกษา  คนควา  วิเคราะห   

วิจัย  และพัฒนาดานพืชและการใชน้ําของพืช  การจัดเก็บและการวิเคราะหขอมูลทางดานสถิติเกษตร   

การใชพ้ืนท่ีทางการเกษตร  การเขตกรรมและอารักขาพืช  การขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุพืช   

เครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร  การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทางการเกษตร 

   2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 



 ๓๘ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 

ตําแหนงท่ี  20    ตําแหนงวิศวกรชลประทาน 

อัตราคาตอบแทน  19,500  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  37  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 

วิศวกรรมศาสตร  ทางวิศวกรรมโยธา  ทางวิศวกรรมชลประทาน  ทางวิศวกรรมการเกษตร  ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา   

ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ํา  ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน  ทางวิศวกรรมแหลงน้ํา  และไดรับใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ 

ทํางาน  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิศวกรรมชลประทาน  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืน 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

 ๑.  ศึกษาพ้ืนท่ี  พิจารณาโครงการ  สํารวจ  ออกแบบงานชลประทาน  ประมาณ 

ราคา  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ระบบชลประทาน  เข่ือน  ฝาย  อาคารชลประทานประกอบอ่ืน  ๆ     

จัดสรรน้ํา  เพ่ือใหไดงานชลประทานท่ีมีคุณภาพตามวัตถุประสงคการใชงาน  และตอบสนองความตองการ 

ของผูรับบริการ 

 ๒. ศึกษา  ทดสอบ  วิเคราะห  และวิจัย  สภาพน้ํา  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ   

เทคโนโลยี  การจัดการน้ํา  บํารุงรักษา  ระบบชลประทาน  และการกอสราง  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

ชลประทานใหมีประสิทธิภาพ 

 ๓. ดําเนินการสงเสริมการพัฒนาดานการชลประทานและการมีสวนรวมขององคกร 

ผูใชน้ําในพ้ืนท่ีโครงการชลประทานและลุมน้ําเพ่ือใหมีน้ําใชอยางพอเพียง 

 ๔. รวบรวมขอมูลสถิติเก่ียวกับงานชลประทาน  หรือจัดทําฐานขอมูล  หรือระบบ 

สารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานวิศวกรรมชลประทานเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช 

ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑมาตรการตาง  ๆ 

 ๕. ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  และชี้แจงเก่ียวกับงานวิศวกรรมชลประทานในความ 

รับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล 

และความรูตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชน 



 ๓๙ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

 ๑.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

       ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงวิศวกร 

ชลประทาน  โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1.  ความรูดานหลักการชลประทาน  และงานวางแผนและวางโครงการ   

ประกอบดวยความสัมพันธระหวางดิน  น้ํา  พืช    การหาปริมาณการใชน้ําของพืช    การกําหนดการใหน้ํา 

ของพืช  ประสิทธิภาพการชลประทาน  ความสําคัญของการวางโครงการ  การวิเคราะหความสําคัญของการ 

วางโครงการ  ความเหมาะสมของโครงการดานตาง  ๆ  การศึกษาผลกระทบโครงการ  ความรูดานงานหลัก 

อุทกวิทยา  และงานวิศวกรรมชลศาสตร  ประกอบดวยความสัมพันธระหวางน้ําฝน  และน้ําทา  การวิเคราะห 

และออกแบบทารงอุทกวิทยา  การตรวจวัดทางอุทกวิทยา  การไหลในทางนําปด  การไหลในทอ  การ 

ออกแบบอาคารทางชลศาสตร  การระบายน้ํา        

   2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 

 

 

 

 

 



 ๔๐ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 

ตําแหนงท่ี  21    ตําแหนงวิศวกรโยธา 

อัตราคาตอบแทน  19,500  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  13    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 

วิศวกรรมศาสตร  ทางวิศวกรรมโยธา  ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  ทางวิศวกรรมชลประทาน   

ทางวิศวกรรมโครงสราง    ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ํา  ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน  และไดรับใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ 

ทํางาน  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบตัิงานอ่ืน 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

๑. สํารวจ  ศึกษา  วางแผน  วิเคราะห  วิจัย  ออกแบบคํานวณ  ประมาณราคา  ควบคุม 

งานกอสราง  งานบํารุง  งานบูรณะซอมแซม  งานอํานวยความปลอดภัย  งานผังเมือง  หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับ 

วิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหเปนตามหลักวิชาการ  กฎหมายท่ีเก่ียวของ   

๒. ตรวจสอบแบบแปลน  โครงสราง  สภาพการใชงานของอาคารหรือโครงสราง 

พ้ืนฐาน  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

๓. ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานสํารวจ  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหได 

รูปแบบแผนท่ีตาง  ๆ  ใหถูกตอง 

๔. ศึกษา  วิเคราะหขอมูล  เพ่ือกําหนดกฎ  ระเบียบ  มาตรฐาน  มาตรการ   

ท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน 

๕. ศึกษา  วิจัย  และทดสอบวัสดุ  ท่ีใชในงานดานวิศวกรรมโยธาและโครงสราง 

พ้ืนฐาน  เพ่ือใหมีความม่ันคง  แข็งแรง  ปลอดภัย  และประหยัดงบประมาณ 

 
 
 
 
 



 ๔๑ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

 

6.  ตรวจสอบสัญญากอสราง  บํารุง  บูรณะซอมแซมและอํานวยความปลอดภัย   

รวมถึงการแกไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา  เพ่ือใหงานมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนด 

7.  จัดเก็บขอมูลเบื้องตน  ทําสถิติ  ปรับปรุง  จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ 

ท่ีเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน  และ 

ใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ  มาตรการตาง  ๆ   

8.  ใหคําแนะนํา  ชี้แจง  ตอบปญหา  และเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงาน 

วิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และ 

ประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหไดขอมูลความรูตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชน  รวมท้ังการมีสวนรวม 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

 ๑.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

       ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงวิศวกรโยธา 

โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1. ความรูดานการออกแบบและคํานวณ  ประกอบดวยโครงสรางคอนกรีต 

เสริมเหล็ก  โครงสรางไม  และโครงสรางเหล็ก  อาคารชลศาสตร  อาคารรับแรงดันดินและแรงดันน้ํา 

วัสดุศาสตรและคอนกรีตเทคโนโลยี  วิศวกรรมชลศาสตร  ความรูดานการสํารวจและวางโครงการ   

ประกอบดวยการสํารวจเพ่ือการออกแบบ  วิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร  การวางโครงการ   

การวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการดานตาง  ๆ  การศึกษาผลกระทบโครงการ 

   2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

  2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

               จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

________________ 



 ๔๒ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 

ตําแหนงท่ี  22    ตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 

อัตราคาตอบแทน  19,500  บาท     

จํานวนตําแหนงวาง  2    อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 

วิศวกรรมศาสตร  ทางวิศวกรรมเครื่องกล  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมาย 

กําหนด   

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ 

ทํางาน  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืน 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

๑.   วางโครงการ  ออกแบบ  คํานวณ  ควบคุมการสรางหรือการผลิต  อํานวยการใช 

กําหนดมาตรฐาน  ประเมินราคา  ติดตั้ง  ทดลอง  ทดสอบ  หรือซอมบํารุง  เก่ียวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล   

เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

๒.  ศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล  เพ่ือใหงานมีคุณภาพ 

และมีมาตรฐานดี 

๓.  รวบรวม  วิเคราะห  และสรุปขอมูลเก่ียวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล  เพ่ือให 

งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพดี 

๔.  จัดทําขอกําหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) เก่ียวกับ 

งานวิศวกรรมเครื่องกล  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน 

5.  จัดเก็บขอมูลเบื้องตน  ทําสถิติ  ปรับปรุง  หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ 

สารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล  เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ 

มาตรการตาง  ๆ   

  6.  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล  ขอเท็จจริง  แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี 

เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



 ๔๓ 

เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

___________________ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตามท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

๑.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

       ทดสอบความรู  ความสามารถ  ความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงวิศวกร 

เครื่องกล   โดยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 

1. ความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล  ประกอบดวยกลศาสตรของไหล   

เครื่องสูบน้ํา  วัสดุศาสตรวิศวกรรม  กลศาสตรวิศวกรรม  ระบบยานยนต 

   2.  ความรูเก่ียวกับกรมชลประทาน  ไดแก  วิสัยทัศน  บทบาทภารกิจ  

อํานาจหนาท่ี  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอ่ืน  ๆ   

2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

             จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณและการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน  รวมท้ังจากการ

สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ความสามารถ  

ประสบการณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  จิตสํานึกการใหบริการ  

คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน 

 

________________ 
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