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ประกาศกรมทางหลวงชนบท 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

   ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยส านักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานทาง
หลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ชื่อต าแหน่ง         นายช่างเครื่องกล 
    กลุ่มงาน        เทคนิค 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านนายช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ด าเนินการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

(2) ด าเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงาน
ด้านเครื่องกล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 

(3) ส ารวจ รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ ประวัติการบ ารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล 
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานส าหรับน าไปใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 

         คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร  

         อัตราว่าง   1   ต าแหน่ง  ปฏิบัติงาน  ณ แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวล าภู 
         ค่าตอบแทน  13,800 บาท 
          
                           /สิทธิประโยชน ์... 
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       สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2554  
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
  คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
         (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
         (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

  (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง                                                            
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 
3. วิธีการสมัครสอบ 
   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

   ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนอ านวยการ ส านักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)  เลขที่ 311  ม.1  ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร.0-4229-5533 
ตั้งแต่วันที่  5 - 12  เมษายน  2559  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-11.30 น. และ
ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 

 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
        3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1 ป ี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อหลังรูปถ่ายให้ครบถ้วน จ านวน 3 รูป 
   3.2.2 ส าเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) และส าเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับ
สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัคร คือวันที่   12   เมษายน   2559 

  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร วันที ่  12   เมษายน   2559 มายื่นแทนก็ได้ 

                 /3.2.3 ส าเนา… 



“ทช. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม น ำควำมซ่ือสตัย ์ขจัดกำรทุจริต” 

 

-3- 
   3.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   3.2.4 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (ถ้าม)ี ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ชื่อ 
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   3.2.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยโรค พ.ศ.  2553 ซึ่งได้แก่ 

 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.ก าหนด 

    ทั้งนี ้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 3.3. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับเข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

           กรมทางหลวงชนบท โดยส านักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่   18   เมษายน  2559  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานทางหลวง
ชนบทที่ 15 (อุดรธานี) และทางเว็บไซต ์http://drr15.drr.go.th 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องรับการประเมิน ด้วยวิธีการประเมินดังนี้ 
  การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน 100 คะแนน) 

(1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)   
   (2)  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน) 
    หมายเหตุ  ในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 จะต้องน าบัตร 
ประจ าตัวสอบ และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตนด้วย 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
   (1) ประเมินจากความรู้ความสามารถ  
   (2) ประเมินจากบุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ 
 
                             /6. เกณฑ์การ… 

http://drr15.drr.go.th/
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6. เกณฑ์การตัดสิน 
   -  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

  -  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
จะต้อง เป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 
   -  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกัน ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในผู้ล าดับที่สูง
กว่า แต่ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

7. ประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  กรมทางหลวงชนบท โดยส านักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีตามล าดับคะแนนประเมิน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ส านักงานทางหลวง
ชนบทที่ 15 (อุดรธานี) และทางเว็บไซต์ http://drr15.drr.go.th และ www.drr.go.th โดยบัญชีรายชื่อ

ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการประกาศรับ
สมัครในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมทางหลวงชนบทก าหนด 

  อนึ่ง กรมทางหลวงชนบท โดยส านักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) ด าเนินการเลือกสรร
ด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการ
เลือกสรรหรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงานทาง
หลวงชนบทที่ 15 ทราบด้วย 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่    28   มีนาคม   พ.ศ. 2559 
  
 

                          ( นายสมชาย  ชัยสุวรรณรักษ์ ) 
         วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ  รักษาราชการแทน 
                          ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทที่ 15  ปฏิบัติราชการแทน 
                  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  

http://www.drr.go.th/

