ประกาศกรมทางหลวงชนบท
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่ อ
เลื อกสรรเป็ นพนั กงานราชการประเภททั่ วไป (พร.) ในเขตพื้ นที่ ความรั บผิ ดชอบของสํ านั กงานทางหลวงชนบทที่ 3
(ชลบุ รี ) หรื อพื้ นที่ อื่นๆ ตามความจํ าเป็ น ฉะนั้ น อาศั ยอํ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริ หารพนั กงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕54 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตําแหน่ง
กลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิ บั ติงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ดการภายในสํ า นั กงานหรื อ งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ภายใต้ การกํ า กั บ แนะนํ า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ปฏิบัติง านเกี ่ย วกับ การบริห ารงานทั ่ว ไป โดยควบคุม การจัด การงานด้า นธุร การ
งานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในด้านต่างๆ
เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่
งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่นการกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม
เป็นต้น เพี่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(4) จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(5) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนด
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ...

“ทช. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นําความซือสัตย์ ขจัดการทุจริต”

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
อัตราว่างจํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานแขวงทางหลวงชนบทตราด
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
1.2 ชื่อตําแหน่ง

วิศวกรโยธา

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะผู ้ป ฏิบ ัต ิง านระดับ ต้น ที ่ต ้อ งใช้ค วามสามารถทางวิช าการในการทํ า งาน
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
(1) สํา รวจ ศึกษา วางแผน วิเ คราะห์ วิจัย ออกแบบ คํานวน ประมาณราคา ควบคุม งาน
ก่อ สร้า ง งานบํารุงทาง งานบูรณะซ่อมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกั บ
วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคาร หรือ โครงสร้า งพื้นฐาน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
(3) ควบคุม ดูแ ลการปฏิบัติง านสํา รวจ ให้เ ป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ให้ไ ด้รูป แบบแผน
ต่างๆที่ถูกต้อง
(4) ศึก ษา วิเ คราะห์ข้อ มูล เพื่อ กํา หนดกฎ ระเบีย บ มาตรฐาน มาตรการ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
(5) ศึก ษา วิจัย และทดสอบวัส ดุ ที่ใ ช้ใ นงานด้า นวิศ วกรรมโยธา และโครงสร้า งพื้น ฐาน
เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
(6) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บํารุง บูรณะซ่อมแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึงแก้ไข
สัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนด
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานการทํ างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรื อหน่วยงาน เพื่อให้เกิ ด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้ร ายละเอีย ดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้าน...

“ทช. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นําความซือสัตย์ ขจัดการทุจริต”

-34. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและ
พื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณากําหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทางโครงสร้างหรือทางวิศวกรรมเกษตร
2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนดในระดับภาคีวิศวกร,
สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
อัตราว่าง

จํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

ค่าตอบแทน

19,500 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
1.3 ชื่อตําแหน่ง
กลุ่มงาน

นายช่างโยธา
เทคนิค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ งไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(2) ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง

2 ด้านการ...

“ทช. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นําความซือสัตย์ ขจัดการทุจริต”

-42. ด้านการบริการ
(1) ให้ คํ า แนะนํ า ตอบปั ญ หาและฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ งานโยธาที่ ต นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน ของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสํารวจหรือสาขาวิชาการ
ก่อสร้าง
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
ค่าตอบแทน

13,800 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
1.4 ชื่อตําแหน่ง
กลุ่มงาน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
เทคนิค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
ที่เกิดขึ้น
(2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. คุณวุฒิไ ม่ต่ํา กว่า ปวท. หรือเทีย บได้ไ ม่ต่ํา กว่านี้ ในวิช าสาขาช่า งยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกล
โรงงานและสาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมี
ประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ งานขั บเครื่ องจั กรกลตามลั กษณะที่ กํ าหนดมาแล้ วไม่ น้ อยว่ า 7 ปี โดยจะต้ องขั บ
เครื่องจักรกล ตามลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กําหนด 2 ปี รวม
เป็น 7 ปี) เครื่องจักรกลที่กําหนด มีดังนี้
2.1 รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ํากว่า 150 BHP ลงมา
2.2 รถตักทุกแบบต่ํากว่า 150 BHP
2.3 รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา
2.4 รถพ่นยาง
2.5 รถล่างพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา
2.6 รถตีเส้น
2.7 รถบด...
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-52.7 รถบดไอน้ําตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
2.8 รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
2.9 รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
2.10 รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
2.11 รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
2.12 รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
2.13 รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน
อัตราว่าง

จํานวน 2 อัตรา ปฎิบัติงาน ณ
- แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี จํานวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงชนบทระยอง จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,010 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะการกระทําความผิดทางอาญา
เว้ น แต่ เป็ น โทษสํ าหรั บ ความผิ ด ที่ ได้ กระทํ าโดยประมาทหรื อความผิ ดลหุ โ ทษหรื อเป็ น ผู้ พ้ นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี
(7) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ ที่ผ่ านการเลื อกสรรในวั นที่ ทําสั ญญาจ้ างจะต้องไม่ เป็ นข้ าราชการหรือลู กจ้ างของส่ วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๓. การรับสมัครสอบ
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กรมทางหลวงชนบท โดยสํ านั กงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุ รี ) จะเปิ ดรั บสมั ครตั้ งแต่ วั นที่ 8 -15
กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้

3.1.1 กรณี...
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ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับสมัครหรือ download ใบสมัครได้จาก
เว็บไซต์สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)http://drr3.drr.go.thหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”หรือเว็บไซต์กรม
ทางหลวงชนบทwww.drr.go.thและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ส่วนอํานวยการสํานักงานทาง
หลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) เลขที่ 409 หมู่ 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 โทร 038201138 ต่อ 102 ตั้งแต่ วันที่ 8-15 กุมภาพั นธ์ 2564 ในวัน และเวลาราชการ ภาคเช้ า เวลา 08.30 –
12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.
3.1.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ผู้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ลงทะเบี ย นตอบรั บ เท่ า นั้ น สามารถดาวน์ โ หลดใบสมั ครได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ สํ า นั ก งานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุ รี )
http://drr3.drr.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท www.drr.go.thและให้
ผู้สมัครกรอกรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง ลงลายชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้
ครบถ้วนไปยังสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) 409 หมู่ 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
20170 (วงเล็ บ มุ มซอง “สมั ครสอบพนั กงานราชการ ระบุ ตํ า แหน่ งที่ ประสงค์ จ ะสมั ค ร”) โดยให้ จั ดส่ งทาง
ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ทั้งนี้ จะถื อวั น ที่ ที่ทํา การไปรษณี ย์ต้ น ทางประทั บตรารั บจดหมายของผู้ สมั ค รเป็ น วั น สมั ค ร
เท่านั้น ทั้งนี้เอกสารการสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับพิจารณา
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 กรณีสมัครด้วยตนเอง
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑X๑.๕ นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
2. สําเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน 2 ฉบับ โดยต้อง
สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
(สําหรับตําแหน่งวิศวกรกรโยธาและตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
3. สํ าเนาแสดงผลการศึ กษา ได้ แก่ สํ าเนาประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พชั้ น สู ง (ปวส.) และสํ าเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร
จํานวน 2 ฉบับ โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 (สําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา)
4. สําเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิที่ไม่
ต่ํากว่านี้ (ในกรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาสมัคร) และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน 2 ฉบับ โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (สําหรับตําแหน่งพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง)
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ในกําหนดมายื่นแทนก็ได้
5. บัตรประจํา...
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-7 5. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1
ฉบับ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 (สําหรับตําแหน่งวิศวกรโยธา)
7.สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง
ประจําการ (แบบ สด.43) ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
8. สํ าเนาใบอนุ ญาตขับ รถตามกฎหมาย (ชนิ ดที่ 2 ขึ้ นไป) จํ านวน 1 ฉบั บ (สํ า หรั บผู้สมั ค ร
ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
9. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกล ต้องเป็นหนังสือที่ลงนาม โดยผู้มี
อํานาจลงนามของหน่วยงาน
- กรณีหน่วยงานรัฐ ลงนามรับรองโดยผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- กรณีหน่วยงานภาคเอกชน ต้องเป็นหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และผู้ลงนามรับรองต้องเป็นผู้มีอํานาจในการลงนาม และการประทับตราของหน่วยงาน
10. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กําหนดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 7 ปี (สําหรับผู้สมัครตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง) (ขับเครื่องจักรกลมาแล้ว 5 ปี +
เครื่องจักรกลตามลักษณะที่กําหนด 2 ปี รวมเป็น 7 ปี) ตามคุณลักษณะเฉพาะตําแหน่ง ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
11. สํ าเนาเอกสารหนั งสือรั บรองความประพฤติ ว่ าไม่ เป็ นผู้บกพร่ องในศี ลธรรมอันดี จนเป็ นที่ น่ า
รังเกียจของสังคม ตามข้อ 2 (6) ทั้งนี้ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่ทํางานอยู่ด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้านหรืออาจเป็นผู้มี
เกียรติอันสมควรในสังคม (กรณีที่ต้องใช้)
3.2.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์
1. รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่ส วมหมวก และไม่ส วมแว่น ตาดํา ขนาด ๑X๑.๕ นิ้วถ่ายครั้งเดียวกั น
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อไว้หลังรูป จํานวน ๓ รูป
2. สําเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สํ าเนาปริ ญญาบัตร และสํ าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน 2 ฉบับ โดยต้อง
สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
(สําหรับตําแหน่งวิศวกรกรโยธาและตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
3. สํ าเนาแสดงผลการศึ กษา ได้ แก่ สํ าเนาประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พชั้ น สู ง (ปวส.) และสํ าเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร
จํานวน 2 ฉบับ โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 (สําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา)
4. สําเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิที่ไม่
ต่ํากว่านี้ (ในกรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาสมัคร) และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน 2 ฉบับ โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิ ดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (สําหรับตําแหน่งพนักงานขั บ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง)
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ในกําหนดมายื่นแทนก็ได้
5. สําเนา...

“ทช. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นําความซือสัตย์ ขจัดการทุจริต”

-85. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
6. สํ าเนาใบอนุ ญาตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พวิ ศวกรรมควบคุ มตามที่ กฎหมายกํ าหนด จํ านวน
1 ฉบับ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2564 (สําหรับตําแหน่งวิศวกรโยธา)
7. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง
ประจําการ (แบบ สด.43) ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
8. สํ าเนาใบอนุ ญาตขับ รถตามกฎหมาย (ชนิ ดที่ 2 ขึ้ นไป) จํ านวน 1 ฉบั บ (สํ า หรั บผู้สมั ค ร
ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
9. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกล ต้องเป็นหนังสือที่ลงนาม โดยผู้มี
อํานาจลงนามของหน่วยงาน
- กรณีหน่วยงานรัฐ ลงนามรับรองโดยผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- กรณีหน่วยงานภาคเอกชน ต้องเป็นหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และผู้ลงนามรับรองต้องเป็นผู้มีอํานาจในการลงนาม และการประทับตราของหน่วยงาน
10. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกล ตามลักษณะที่กําหนดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 7 ปี (สําหรับผู้สมัครตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง) (ขับเครื่องจักรกลมาแล้ว 5 ปี +
เครื่องจักรกลตามลักษณะที่กําหนด 2 ปี รวมเป็น 7 ปี) ตามคุณลักษณะเฉพาะตําแหน่ง ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
11. สํ าเนาเอกสารหนั งสือรั บรองความประพฤติ ว่ าไม่ เป็ นผู้บกพร่ องในศี ลธรรมอันดี จนเป็ นที่ น่ า
รังเกียจของสังคม ตามข้อ 2 (6) ทั้งนี้ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่ทํางานอยู่ด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้านหรืออาจเป็นผู้มี
เกียรติอันสมควรในสังคม (กรณีที่ต้องใช้)
หมายเหตุในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู ้ ส มั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู ้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิข องตําแหน่งที่ส มัคร อัน มีผ ลทําให้ผู้ส มัค รไม่มีสิทธิส มัค รตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
กรมทางหลวงชนบท โดยสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ทาง
เว็บ ไซต์http://drr3.drr.go.th ,www.drr.go.th และบอร์ด ประชาสัม พัน ธ์สํ า นัก งานทางหลวงชนบทที ่ ๓
(ชลบุรี) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
5.1 ตําแหน่ง...

“ทช. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นําความซือสัตย์ ขจัดการทุจริต”

-95.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่งวิศวกรโยธา และตําแหน่งนายช่างโยธา
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน 100 คะแนน)
(๑) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(40 คะแนน)
(๒) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง(60 คะแนน)
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์100 คะแนน)
(๑) ประเมินจากความรู้ความสามารถ
(๒) ประเมินบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ
5.2 ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน 50 คะแนน)
(๑) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(20 คะแนน)
(๒) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง(30 คะแนน)
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์และหรือปฏิบัติ 150 คะแนน)
(1) สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน ดังนี้
- ประเมินจากความรู้ความสามารถ
- ประเมินบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ
(2) สอบปฏิบัติจริง (100 คะแนน) ดังนี้
- ประเมินจากการทดสอบปฏิบัติจริง
หมายเหตุ ในการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
จะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง และบัตรประจําตัวสอบ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่าย
แสดงชัดเจนมาแสดงตนในวันสอบหากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
กรมทางหลวงชนบท โดยสํ า นั กงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุ รี ) จะดํ า เนิ น การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อนและผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใน
ครั้งที่1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
-ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
-ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้อง
เป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึง
หลักการวัดผลด้วย
- การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับจากที่ผู้ที่ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า แต่ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่
ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
๗. ประกาศ...

“ทช. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นําความซือสัตย์ ขจัดการทุจริต”

- 10๗. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมทางหลวงชนบท โดยสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และได้ รั บการขึ้ นบั ญชี ตามลํ าดั บคะแนนประเมิ นทางเว็ บไซต์ http://drr3.drr.go.th , www.drr.go.th และบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ
กําหนด ๑ ปี นับแต่ วันขึ้ นบั ญชี แต่ถ้ามี การประกาศรับสมั ครในตําแหน่ งเดียวกั นนี้ อีก และได้ขึ้นบั ญชี ผู้ผ่ านการ
เลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๘. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมทางหลวงชนบทกําหนด
อนึ่ง กรมทางหลวงชนบท โดยสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) ดําเนินการเลือกสรรด้วยความ
โปร่ งใส ยุ ติธรรมและเสมอภาค ดั งนั้ น หากมี ผู้ ใดแอบอ้ างว่ าสามารถช่ วยเหลื อให้ ท่ านได้ รั บการเลื อกสรรหรื อมี
พฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 3 ทราบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 29

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕64

(นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม)
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

สําเนาถูกต้อง
(นางสาววนิดา นามวงษา)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

“ทช. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นําความซือสัตย์ ขจัดการทุจริต”

