
 
 

 
 

ประกาศกรมทรัพยากรน ้า 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

............................................... 

ด้วยส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ ำภำค 8 กรมทรัพยำกรน ้ำ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำง 
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป สังกัดส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 8 กรมทรัพยำกรน ้ำ ฉะนั น อำศัยอ้ำนำจตำม
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง กำรก้ำหนดลักษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดท้ำกรอบอัตรำก้ำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 และประกำศคณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 26 กันยำยน พ.ศ. 2555 เรื่อง กำรก้ำหนดลักษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดกรอบอัตรำก้ำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) จึงประกำศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป สังกัดส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 8 กรมทรัพยำกรน ้ำ 
โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี  

1. ชื่อกลุ่มงาน ต้าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ชื่อต้ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
อัตรำว่ำง   1  อัตรำ 
ค่ำตอบแทน  18,000 บำท 

1.2 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ชื่อต้ำแหน่ง  นักวิชำกำรพัสดุ 
อัตรำว่ำง   1  อัตรำ 
ค่ำตอบแทน 18,000 บำท 

1.3 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติและความรับผิดชอบของต้าแหน่ง (รายละเอียดปรากฏตามแนบท้าย
ประกาศ) 

1.4 สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และ
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรก้ำหนด 

1.5 ระยะเวลาการจ้าง นับตั งแต่วันท้ำสัญญำเริ่มจ้ำงจนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 
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2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุ ไม่ต่้ำกว่ำ 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือ จิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก้ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด้ำรงต้ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค

กำรเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้ำคุกโดยพิพำกษำถึงที่สุดให้จ้ำคุกเพรำะกระท้ำควำมผิดทำงอำญำ 

เว้นแต่เป็นโทษส้ำหรับควำมรบัผิดชอบที่ได้กระท้ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน

อ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท้ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ

ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน้ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. 
ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553  มำยื่นด้วย 

ส้ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครและไม่อำจเข้ำรับกำรเลือกสรรเพ่ือจ้ำง
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ทั งนี  ตำมหนังสือกรมสำรบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน 2501 ตำมควำมในข้อ 5 ของค้ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส้าหรบัต้าแหน่ง 
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง         
ตั งแต่วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลำรำชกำรภำคเช้ำ เวลำ 08.30 น. – 12.00 น. 
ภำคบ่ำย  เวลำ 13.00 – 16.30 น. ณ  ส่วนอ้ำนวยกำร ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 8  ถนนทุ่งควนจีน ต.ควนลัง 
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด้ำ ขนำด 1.5 x 2 นิ ว โดยถ่ำยครั งเดียว

ไมเ่กนิ 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จ้ำนวน 3 รูป 
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(2) ส้ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ให้ยื่นส้ำเนำปริญญำบัตร และส้ำเนำระเบียน

แสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Record) ส้ำหรับต่้ำกว่ำปริญญำตรี ให้ยื่นส้ำเนำประกำศนียบัตร และส้ำเนำ
ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับ
สมัคร จ้ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส้ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ้ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับ
สมัคร คือวันที ่17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถน้ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น้ำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส้ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้ส้ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในก้าหนดวันปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มำยื่นแทนก็ได้   

(3) ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชน และส้ำเนำทะเบียนบ้ำน จ้ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
(4) ส้ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส้ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 

นำมสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 1 ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน จ้ำนวน 1 ฉบับ (ถ้ำมี) 
(6) หนังสือส้ำคัญรับรองกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร เช่น สด.8 สด.9 และ สด. 43. และอ่ืนๆ 

(เฉพำะผู้สมัครเพศชำย) 
ทั งนี  ส้ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค้ำรับรองว่ำ “ส้ำเนำถูกต้อง”และลงชื่อก้ำกับไว้ด้วย 

3.3 ค่าสมัครสอบ  
ผู้สมัครต้องเสียค่ำสมัครสอบ เป็นจ้ำนวนเงิน 200 บำท (เงินสองร้อยบำทถ้วน) เมื่อสมัครแล้ว

ค่ำธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ำยคืนให้  
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

- ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 ต้ำแหน่ง เท่ำนั น และเมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได ้

- ผู้สมัครเข้ำรับเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส้ำหรับต้ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของต้ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท้ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
สมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับเลือกสรรครั งนี เป็นโมฆะส้ำหรับผู้นั น 
และส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 8 จะไมค่ืนค่ำสมัครสอบในกำรสมัครด้วย 
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการปะเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ก้าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 8 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และก้ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินในวันที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560        
ณ ปำ้ยประชำสัมพันธ์ชั น 1 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 8 และทำง www.dwr.go.th หัวข้อ “ประกำศรับสมัคร” 

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีกำรประเมิน รำยละเอียด
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี  

6. เกณฑ์การตัดสิน 
6.1 ผู้ที่ จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้

ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั งไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ 60 
6.2 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั งที่ 2

จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ครั งที่ 1 ไม่ต่้ำกว่ำ 
ร้อยละ 60 

6.3 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล้ำดับคะแนนที่สอบได้  โดยจะเรียงล้ำดับที่จำกผู้สอบได้คะแนนกำร
ประเมินสมรรถนะครั งที1่ และ ครั งท่ี 2 รวมกัน ดังนี  

1) ผู้มีคะแนนมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล้ำดับที่สูงกว่ำ 
2) หำกคะแนนรวมครั งที่ 1 และครั งที่ 2 เท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมิน ครั งที่ 2  

มำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล้ำดับที่สูงกว่ำ 
3) หำกคะแนนกำรประเมินครั งที่ 2 เท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ้ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ 

ในล้ำดับที่สูงกว่ำ  

 7. การประกาศรายช่ือและการขึ นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 8 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล้ำดับคะแนนสอบ         

ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์ชั น 1 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 8 และทำง www.dwr.go.th หัวข้อ “ประกำศรับ
สมัคร” โดยรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก้ำหนด  2 ปี นับแต่วันขึ นบัญชีหรือ
นับแต่วันประกำศรับสมัครในต้ำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี ใหม่แล้วแต่กรณี 

8. การจัดท้าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
8.1 กำรจัดท้ำสัญญำจ้ำงจะเป็นไปตำมล้ำดับที่ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร หำกผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร

ถึงล้ำดับที่จะจ้ำงไม่ประสงค์จะเข้ำปฏิบัติงำนในต้ำแหน่งว่ำงดังกล่ำว จะถือว่ำสละสิทธิ์ไม่เข้ำรับกำรจัดท้ำสัญญำจ้ำง 
8.2 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท้ำสัญญำจ้ำงตำมท่ีกรมทรัพยำกรน ้ำก้ำหนด 

/8.3. ในกรณี… 

http://www.dwr.go.th/
http://www.dwr.go.th/




เอกสารแนบ 

รายละเอียดของต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
แนบท้ายประกาศกรมทรัพยากรน  าลงวันที่    3     พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต าแหน่งที่ 1  
ชื่อต าแหน่ง  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท 

1. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่างๆ เช่น งาน

บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ       
งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์  งานบริหารอาคารสถานที่ เป็นต้น 

(2) ปฏิบัติงาน ร่าง โต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม 
จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ 

(3) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับการประชุม 
เป็นต้น 

(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบ      
ได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

3. หลักสูตรการสอบแข่งขัน 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมิน ครั งที่ 1 
1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่ 
   1.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า 
   1.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ า 
   1.3 กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ           
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งได้แก่ 
    2.1 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
         พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ๒.2 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงาน 
          การประชุม 
    2.3  ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ 

(100 คะแนน) 
50 คะแนน 

 
 

50 คะแนน 
 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 



เอกสารแนบ 

 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

   2.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   2.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
         บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
   2.6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
         และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ 
   2.7 ความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดท าแผนงาน งบประมาณ ประจ าปี และการ 
        เบิกจ่ายงบประมาณ  
 

  

การประเมิน ครั งที่ 2  
ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ ท่วงท่าวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณ       
ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบ 

รายละเอียดของต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
แนบท้ายประกาศกรมทรัพยากรน  าลงวันที่    3    พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ต าแหน่งที่ 2  
ชื่อต าแหน่ง  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท 

1. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
          (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 
 (2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา  
ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
 (3) จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก 
 (4) ด าเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อม 
ใช้งาน 
 (5) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รายงาน สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุ 
 (6) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เก่ียวกับงานพัสดุ 
 (7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ 
เดียวกันทุกสาขาวิชา 

3. หลักสูตรการสอบแข่งขัน 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมิน ครั้งที่ 1 
1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่ 
    1.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า 
    1.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ า 
    1.3 กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งได้แก่ 
     2.1 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

( 100 คะแนน) 
50 คะแนน 

 
 
 

50 คะแนน 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

 



เอกสารแนบ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
     ๒.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     2.3 ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                  
(e-GP) 
     2.4 หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
     ๒.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพัสดุ 
     2.6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี 
     2.7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 
 

  

การประเมิน ครั้งที่ 2  
ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ ท่วงท่าวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพ
และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน 

100 คะแนน สัมภาษณ์ 

 

 


