
 
 

ประกาศกรมชลประทาน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
 

ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26  
กันยายน 2555  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน   
 ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
  กลุ่มงานบริการ 
  1. เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน        23 อัตรา  
 กลุ่มงานเทคนิค 
  2. นายช่างศิลป์ จ านวน 2 อัตรา 
  3. นายช่างภาพ จ านวน 2 อัตรา 
  4. นายช่างโยธา จ านวน       14 อัตรา 
  5. นายช่างชลประทาน จ านวน     294 อัตรา 
  6. นายช่างเครื่องกล จ านวน   32 อัตรา 
  7. นายช่างไฟฟ้า จ านวน     8 อัตรา 
  8. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จ านวน   11 อัตรา 
  9. นายช่างส ารวจ จ านวน  76 อัตรา 
  10. นายช่างเขียนแบบ จ านวน     5 อัตรา 
  11. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จ านวน     2 อัตรา 
  12. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน   17 อัตรา 
   13. เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จ านวน     5 อัตรา 
  14. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน   16 อัตรา 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  15. นักวิชาการเกษตร จ านวน     2 อัตรา 
   16. นิติกร จ านวน     7 อัตรา 
  17. นักประชาสัมพันธ์ จ านวน     3 อัตรา 
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  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
  18. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  14 อัตรา 
  19. วิศวกรชลประทาน จ านวน  23 อัตรา 
  20. วิศวกรโยธา จ านวน  18 อัตรา 
  รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารหมายเลข 1) 

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2556 
และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558  

ระยะเวลาการจ้าง  ประมาณเดือนธันวาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2563 (มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ) และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี 
หากพนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการก าหนด 

สถานที่ปฏิบัติงาน  พนักงานราชการผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมา    
ลงนามสัญญาจ้างแล้ว  จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดต่าง ๆ ดังนี้ 

ล าดับที่ ส านัก / สถานที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง จ านวน( อัตรา) 

1 ส านักงานเลขานุการกรม                     
(ส่วนกลาง) 

นายช่างศิลป์ 

นายช่างภาพ 

นายช่างโยธา 

นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 

นักประชาสัมพันธ์ 

2 

2 

1 

1 

3 

2 กองการเงินและบัญชี 
(ส่วนกลาง) 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 

3 กองแผนงาน                         
(ส่วนกลาง) 

นายช่างชลประทาน 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรชลประทาน 

2 

1 

1 

4 กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง
(ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างส ารวจ 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรชลประทาน 

21 

2 

1 

8 
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ล าดับที่ ส านัก / สถานที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง จ านวน( อัตรา) 

5 กองพัสดุ                               
(ส่วนกลาง) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1 

1 

6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
(ส่วนกลาง) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3 

7 

11 

7 ส านักกฎหมายและที่ดิน 
 (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 

เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน 

นิติกร 

5 

3 

8 ส านักเครื่องจักรกล 

(ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 

นายช่างเครื่องกล 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

7 

1 

2 

9 ส านักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

(ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 
 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างส ารวจ 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรชลประทาน 

16 

7 

1 

1 

10 ส านักบริหารโครงการ 

(ส่วนกลาง) 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 

11 ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

(ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 

นายช่างส ารวจ 

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรชลประทาน 

5 

2 

1 

3 

12 ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ส่วนกลาง / อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6 

3 

13 ส านักพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่ 

(ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 
 

นายช่างโยธา 

นายช่างเครื่องกล 

นายช่างส ารวจ 

นายช่างเขียนแบบ 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

วิศวกรโยธา 

11 

4 

13 

2 

12 

18 
/14. ส านัก... 
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ล าดับที่ ส านัก / สถานที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง จ านวน( อัตรา) 

14 ส านักวิจัยและพัฒนา 
(ส่วนกลาง) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

นายช่างชลประทาน 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2 

2 

1 

15 ส านักส ารวจด้านวิศวกรรม 

และธรณีวิทยา            

(ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) 

นายช่างโยธา 

นายช่างส ารวจ 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1 

16 

1 

16 ส านักออกแบบวิศวกรรม 

และสถาปัตยกรรม (ส่วนกลาง) 

นายช่างโยธา 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1 

1 

17 กลุ่มตรวจสอบภายใน (ส่วนกลาง) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 

18 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(ส่วนกลาง) 

เจ้าพนักงานธุรการ 3 

19 กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน                    
(ส่วนกลาง) 

นายช่างชลประทาน 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรชลประทาน 

2 

1 

1 

20 กองประสานงานโครงการ         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
(ส่วนกลาง) 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

1 

21 

 

ส านักงานชลประทานที่ 1 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดเชียงใหม่  
จังหวัดล าพูน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

นายช่างเครื่องกล 

นักวิชาการเกษตร 

1 

1 

22 

 

 

ส านักงานชลประทานที่ 3 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดพิษณุโลก   
จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดพิจิตร   
จังหวัดนครสวรรค์ 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างส ารวจ 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

21 

2 

1 

23 ส านักงานชลประทานที่ 4 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดก าแพงเพชร  
จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดตาก        
จังหวัดแพร่) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

นายช่างไฟฟ้า 

นายช่างส ารวจ 

3 

1 

1 

 
/24. ส านัก... 



- 5 - 
 

ล าดับที่ ส านัก / สถานที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง จ านวน( อัตรา) 

24 ส านักงานชลประทานที่ 5 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดอุดรธานี     
จังหวัดหนองคาย  จังหวัดเลย     
จังหวัดหนองบัวล าภู  จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดบึงกาฬ) 

นายช่างชลประทาน 

นักวิชาการเกษตร 

วิศวกรชลประทาน 

2 

1 

1 

25 

 

 

ส านักงานชลประทานที่ 6 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดขอนแก่น   
จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดกาฬสินธุ์  
จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดชัยภูมิ) 

นายช่างชลประทาน 8 

26 ส านักงานชลประทานที่ 7 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดยโสธร  จังหวัดอ านาจเจริญ 
จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดนครพนม) 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างเครื่องกล 

นายช่างส ารวจ 

10 

3 

1 

27 ส านักงานชลประทานที่ 8 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดนครราชสีมา   
จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดสุรินทร์   
จังหวัดศรีสะเกษ) 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างเครื่องกล 

นายช่างส ารวจ 

วิศวกรชลประทาน 

27 

7 

7 

1 

28 

 

 

 

 

ส านักงานชลประทานที่ 9 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดชลบุรี     
จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดนครนายก   
จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
จังหวัดระยอง  จังหวัดตราด     
จังหวัดสระแก้ว) 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างเครื่องกล 

นายช่างไฟฟ้า 

นายช่างส ารวจ 

วิศวกรชลประทาน 

30 

6 

3 

5 

2 

29 ส านักงานชลประทานที่ 10 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดลพบุรี    
จังหวัดสระบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างไฟฟ้า 

นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 

นายช่างส ารวจ 

นายช่างเขียนแบบ 

นิติกร 

15 

1 

1 

2 

1 

4 
 

/30. ส านัก... 
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ล าดับที่ ส านัก / สถานที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง จ านวน( อัตรา) 

30 ส านักงานชลประทานที่ 11 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดนนทบุรี  
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรสาคร) 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างส ารวจ 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

42 

2 

1 

31 ส านักงานชลประทานที่ 12 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างเครื่องกล 

นายช่างไฟฟ้า 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

วิศวกรชลประทาน 

18 

2 

1 

1 

2 

32 ส านักงานชลประทานที่ 13 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดราชบุรี  จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดสมุทรสงคราม) 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างส ารวจ 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

36 

2 

1 

33 ส านักงานชลประทานที่ 14 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดชุมพร  จังหวัดระนอง) 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างส ารวจ 

นายช่างเขียนแบบ 

วิศวกรชลประทาน 

15 

5 

1 

2 

34 ส านักงานชลประทานที่ 15 
(ส่วนภูมิภาค /  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต) 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างไฟฟ้า 

นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 

นายช่างส ารวจ 

นายช่างเขียนแบบ 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

23 

2 

1 

6 

1 

1 

35 ส านักงานชลประทานที่ 16 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดสงขลา 
จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสตูล 
จังหวัดตรัง) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

นายช่างเครื่องกล 

นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 

3 

1 

1 
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ล าดับที่ ส านัก / สถานที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง จ านวน( อัตรา) 

36 ส านักงานชลประทานที่ 17 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดยะลา   
จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

นายช่างชลประทาน 

นายช่างเครื่องกล 

วิศวกรเครื่องกล 

2 

4 

1 

1 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน    
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมอืง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรค         
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย  

  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ          
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร      
ที่ นร 89/2501  ลงวันที่  27  กันยายน  2501  และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  
17  มีนาคม  2538  และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจ  
ให้เข้าสอบได้เช่นกัน  หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ 

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 
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3. การรับสมัครสอบ 

 3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้            
ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั งแต่วันที่  3 ตุลาคม  2559  ถึงวันที่ 10 ตุลาคม  2559  ตลอด 24 ชั่วโมง 
ไม่เว้นวนัหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 3.1.1  ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เข้าไปที่ เว็บไซต์             
กรมชลประทาน  http://www.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”  
หรือ http://job.rid.go.th 

 3.1.2  กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด และแนบ
ไฟล์หลักฐานการสมัครสอบ ดังนี้ 
   1) ผู้สมัครสอบ ระดับปริญญาตรี  ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ส าหรับระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  ให้แนบส าเนาประกาศนียบัตร 
และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร   จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ  ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่  10  ตุลาคม  2559 
   ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้  ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  หรือ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 ตุลาคม 2559  มาแนบแทน จ านวน 1 ฉบับ 
   2) ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด โดย
ใบอนุญาตยังมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะต าแหน่ง
วิศวกรชลประทาน และวิศวกรโยธา)  
   3) ส าเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป โดยใบอนุญาตยังมีผลบังคับ
ใช้ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 ตุลาคม 2559  จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา)  
   4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอาย ุ จ านวน 1 ฉบับ  
   5) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
   6) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)  
ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ  
   7) ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 หรือ
ได้รับการยกเว้น จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 

   ส าเนาเอกสารทุกฉบับ  ให้ผู ้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง 
ลายมือชื่อ (ลายเซ็นต์)” และวันทีส่มัคร  

    การแนบไฟล์เอกสาร ให้จัดท ารูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4 ซึ่ง
เอกสารแต่ละรายการต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน  1,024 KB (1 MB)  ทั งนี   ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแนบไฟล์
เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด  กรมชลประทานจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  และไม่มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าวนี  

/3.1.3 พิมพ์ ... 
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 3.1.3  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ  File  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  เพื่อน าไปพิมพ์ 
ในภายหลัง 

 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 

 3.2 ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  น าแบบฟอร์มการช าระเงิน (ข้อ 3.1.3) 
ไปช าระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั งแต่วันที่  3  ตุลาคม  2559  
ถึงวันที ่11 ตุลาคม  2559 ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 ทั งนี  การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

 3.3 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
จ านวนต าแหน่งละ 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 400 บาท 
  (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จ านวน 30 บาท 
เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 3.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่ส่งหลักฐานครบถ้วนและช าระ
ค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ  โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระ
ค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจ าตัวสอบได้ตั งแต่วันที่  26 ตุลาคม 
2559  ที่เว็บไซต์ http://www.rid.go.th หรือ http://job.rid.go.th หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและ
เลขประจ าตัวสอบ” 

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร  

 4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถเลือกสมัครได้เพียง               
1 หน่วยงาน และ 1 ต าแหน่ง เท่านั น โดยสามารถสมัครได้เพียงครั งเดียว 
 4.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป                  
(ข้อ 2.2) โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่    
10 ตุลาคม  2559 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์ 
 4.3 การสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ       
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
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 4.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศ  
รับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง   
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ  
ของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า  
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั งนี เป็นอันโมฆะส าหรับผู้นั น  ทั งนี   
กรมชลประทานจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ 

 ในกรณีที่เลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด  ยกเว้น  ในกรณีชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐาน
การแสดงตนเข้าห้องสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ
เข้าห้องสอบ 

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 

 กรมชลประทาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ทราบภายในวันที่  26 
ตุลาคม  2559  ทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป” หรือ http://job.rid.go.th   

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด  
(ตามเอกสารหมายเลข 1) 
 กรมชลประทาน  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่  1  โดยวิธีสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่าน  
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว  จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2  โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
หรือ สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ต่อไป  ทั้งนี้  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
วัน เวลา และสถานที่ท าการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th หัวข้อ               
“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ http://job.rid.go.th ในภายหลัง 

7. หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั งท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

 ผู้สมัครสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ 
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) 
ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

8. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติและ
สอบสัมภาษณ์) ดังนี้ 

 8.1 ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบ  โดยพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
ไม่สวมแว่นตาด าถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน จ านวน 1 ชุด 
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 8.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือ
เดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่
หมดอายุไปในวันสอบ  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
 9.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็น  
ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 9.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
โดยวิธีสอบข้อเขียน  และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  หรือ สอบปฏิบัติและ           
สอบสัมภาษณแ์ต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 9.3 การท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ  จะเป็นไปตามล าดับที่ผ่านการเลือกสรร 

10. การประกาศรายช่ือและการขึ นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 10.1 กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ทางเว็บไซต์ 
http://www.rid.go.th หรือ http://job.rid.go.th  หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป” 
 10.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้ง
ที่ 1 (สอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) สูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่ได้
คะแนนรวมเท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) มากกว่ าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า           
หากคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน  
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 10.3 บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก  หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วัน
ขึ้นบญัชีหรือนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 11.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 11.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมชลประทานก าหนด 
 11.3 ในวันที่ท าสัญญาจ้าง  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
ส่วนท้องถิ่น   และจะต้องน าใบรับรองแพทย์เพ่ือประกอบการท าสัญญาด้วย ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  คือ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

/ในกรณี ... 
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กลุ่มงานบริการ 

ต าแหน่งที่ 1    ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  23  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บริการทั่วไป หรือด้านการเงินและบัญชี หรือด้านพัสดุ 
หรือด้านบุคลากร  ตามแนวทาง  แบบอย่างขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริการทั่วไป  เช่น  การรับส่ง  ลงทะเบียน  
ร่างหนังสือโต้ตอบ  จัดเตรียมการประชุม  การบันทึกข้อมูล  เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง  ๆ  ด าเนินไปได้โดยสะดวก  
ราบรื่น  และมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

2. จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3. รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ  เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

4. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา  จัดซื้อ  ว่าจ้าง  การเก็บรักษา
น าส่ง  การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง  เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อม
ต่อการใช้งาน 

5. ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ  การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐาน และเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 

6. ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง  หนังสือโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่องเกี่ยวกับ
งานพัสดุเพื่อเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 

7. ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ของส านักงาน  เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้
ใช้งาน  และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

8. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการค้นหางานด้านบุคคล 
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___________________ 

 

9. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือน าไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

10. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าพนักงาน

ธุรการ  โดยวิธีสอบข้อเขียน  ความรู้ เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
งานบุคคล  และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณา

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  
บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและ
จริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 2    ต าแหน่งนายช่างศิลป์ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์  หรือสาขาการออกแบบ  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี้ 

๑. ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน      
ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี 

๒. ดูแล จัดเก็บ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การท างานให้เป็นระบบ เพ่ือให้
อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๓. ให้ค าแนะน า การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร 
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์ 

๔. ช่วยจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์ 

๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างศิลป์ โดยวิธี

สอบข้อเขียน  ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์  หลักการออกแบบ  และความสามารถด้านการท าคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก และ หรือ คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ 
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ 
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 3    ต าแหน่งนายช่างภาพ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวี
ดีทัศน์  ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์  หรือ 

2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพอย่างน้อย 2 ปี (โดยต้องแนบหลักฐาน
รับรองประสบการณ์การท างานด้านการถ่ายภาพ หรือใบแสดงผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับจากการประกวดการ
ถ่ายภาพ) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังนี้ 

๑. ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

๒. ตกแต่ง ตัดต่อล าดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ฟิล์มภาพยนตร์เพ่ือให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

๓. ปฏิบัติงานในเรื่องล้าง-อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่าย ที่ถ่ายมาได้ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป 

๔. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไมโครฟิล์ม เช่น ให้เลขรหัส บันทึกเอกสารลงใน
ไมโครฟิล์ม  รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ  และจัดส่งไมโครฟิล์มให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างล้าง   เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. จัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิล์มหรือเอกสารแผนที่ต่างๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติด าเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

๖. ถ่ายภาพต่าง ๆ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ท าแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
๗. ให้บริการส าเนาภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และไมโครฟิล์ม 
๘. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานส า เร็จลุล่วง  

ไปด้วยดี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ

ตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

   ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างภาพ  
โดยวิธีสอบข้อเขียน ความรู้ทางการถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ความรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการถ่ายภาพและ การถ่ายวีดีทัศน์     

2. การประเมนิสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
  สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) ดังนี้ 

 1) การถ่ายภาพนิ่งเพ่ือการประชาสัมพันธ์  
 2) การถ่ายวีดีทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ระยะเวลา 10 นาที 
 3) การตัดต่อสารคดี ล าดับภาพ การบันทึกเสียง ระยะเวลา 5 นาที 
 สอบสมัภาษณ์  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
    จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและ
จริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานเทคนิค 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

ต าแหน่งที่ 4    ต าแหน่งนายช่างโยธา 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  14  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขาวิชาส ารวจ   

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา  ตามแนวทาง  แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังนี้ 

1. ส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ 
เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง  ความต้องการของหน่วยงาน  และงบประมาณท่ีได้รับ 
  2. ตรวจสอบ  แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ

มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ในงานช่าง 
6. ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่าง  ๆ  และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

7. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างโยธา โดย
วิธีการสอบข้อเขียนในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย  การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น  การเขียนแบบ
วิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์  การออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้และโครงสร้าง
เหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ  การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางาน
ก่อสร้าง  การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานโครงการก่อสร้าง 

2. การประเมนิสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์  
บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและ
จริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 5   ต าแหน่งนายช่างชลประทาน 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  294  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขาวิชาส ารวจ   

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างชลประทาน ตามแนวทาง  แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ 
ทีช่ัดเจนภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1. ส ารวจข้อมูลเพ่ือด าเนินการส่งน้ า  ระบายน้ า  การก่อสร้าง  ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาระบบชลประทานให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ทุกภาคส่วน 

2. ศึกษา ทดสอบ สภาพน้ า เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และตรวจสอบอาคาร
ชลประทาน  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ 

3. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรชลประทาน การมีส่วนร่วมองค์กรผู้ใช้น้ า  
เพ่ือให้การชลประทานกระจายให้ทั่วถึง  เพียงพอต่อการเกษตร  และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. รวบรวม  จัดเก็บ  สถิติข้อมูล  เกี่ยวกับการชลประทาน  เพ่ือใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาระบบชลประทานและการจัดการ 

5. ด าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยจากน้ า 

6. จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  เพ่ือการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า 
ที่มีประสิทธิภาพ 

7. ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานชลประทาน
ที่ตนรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชน
ทั่วไป  เพ่ือถ่ายทอดความรู้  ความช านาญ  ด้านงานชลประทานแก่ผู้ที่สนใจ 

8. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานชลประทานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายชลประทาน 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนในเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย  การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น  การเขียนแบบ
วิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์  การออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้และโครงสร้าง
เหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ  การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางาน
ก่อสร้าง  การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น หลักการชลประทานเบื้องต้น หลักการ
ทางชลศาสตร์และการไหลในทางน้ าเปิด 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่  6    ต าแหน่งนายช่างเครื่องกล 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  32  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้

ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบ
เครื่องกล  สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล  ตามแนวทาง  แบบอย่าง ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1. ด าเนินการตรวจสอบ  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมแก้ไข  ปรับปรุง  เครื่องจักรกล  
ยานพาหนะ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และงานด้านเครื่องกล  เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

2. ด าเนินการออกแบบ  เขียนแบบเครื่องกล  การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์  
ติดตั้ง  ทดลอง  ทดสอบ  สอบเทียบเครื่องมือ  ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องกล  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 

3. ส ารวจ  รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ  ประวัติการบ ารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล  
ยานพาหนะ  และงานด้านเครื่องกล  เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. ให้ค าแนะน าและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรูค้วามเข้าใจ
ในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างเครื่องกล  

โดยวิธีสอบข้อเขียน  หลักการท างานของเครื่องยนต์ การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  หลักการ
ท างานของเครื่องสูบน้ า  และไฟฟ้าเบื้องต้น  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก

ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  
บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ   คุณธรรมและ
จริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 7    ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

จ านวนต าแหน่งว่าง  8  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้

ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้
การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี้ 

1. ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุงควบคุม
การใช้งาน ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ  ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม  ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์  รับส่งข้อมูลข่าวสาร  ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

2. จัดท าทะเบียน  รวบรวม  และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บ ารุงรักษา 

3. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงาน หรือกฎหมายก าหนด 

4. ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  แก้ไขปัญหา  ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5. ประสาน  แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

 ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า 
โดยวิธีสอบข้อเขียน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง บ ารุงรักษา  เครื่องมือ  
เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 8    ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

จ านวนต าแหน่งว่าง  11  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าสื่อสาร เช่น  การซ่อม  สร้าง  ดัดแปลง  ออกแบบ
ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารที่เกี่ยวกับไฟฟ้า  เช่น  วิทยุ  โทรเลข  โทรศัพท์  โทรสาร  โทรพิมพ์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  ท าการทดสอบเครื่องมือสื่อสาร  ช่วยค านวณรายการ  และประมาณราคา 
ในการด าเนินงานสื่อสารด้านต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า

สื่อสาร โดยวิธีสอบข้อเขียน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ การออกแบบ ติดตั้ง  สร้าง  
ซ่อม  ท าการทดสอบเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 

 

 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 9    ต าแหน่งนายช่างส ารวจ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

จ านวนต าแหน่งว่าง  76  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขาวิชาส ารวจ   

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังนี้ 

1. ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนที่ แผนผัง  เพ่ือให้ทราบรายละเอียด
และเป็นไปตามแบบที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่าง  ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของงานที่ก าหนดไว้ 

3. วัดระดับของภูมิประเทศ  วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน  แผนที่  เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  ที่ได้จากการส ารวจ  และรายงานผลเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน 

5. ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ  ที่ได้จากการส ารวจ  เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง 

6. ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากร
ทุกสายงาน  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

7. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างส ารวจ  
โดยวิธีสอบข้อเขียน ความรู้เกี่ยวกับช่างส ารวจ ได้แก่ การวัดมุม วัดระยะ วัดระดับ ลักษณะและขนาดของ
ภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่งต่าง ๆ  และการวางหมุดหลักฐาน หรือที่หมายในการส ารวจ  
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านส ารวจ ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ เช่น Auto CAD หรือ
โปรแกรมสเปรคชีต เช่น Excel ค านวณงานส ารวจได้  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
  สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

 ทดสอบปฏิบัติการตั้งกล้องวัดมุม  การอ่านค่า  การค านวณด้วยมือ  การอ่านค่า
ระดับและค านวณ  การตรวจสอบกล้อง 
 สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้ งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 10    ต าแหน่งนายช่างเขียนแบบ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  5  อัตรา 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  สาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ  ตามแนวทาง แบบอย่าง  ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  
ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังนี้ 

1. ส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม  งานแผนที่  งานวิศวกรรม
โครงสร้าง  และงานระบบต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่าง  ๆ 

2. ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง  เพื่อน ามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ 
3. ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ  เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา 

และน าไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ 
4. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ 

ผู้ร่วมงาน  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน  และให้การด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วง 

5. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้บริการและให้
ความช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างเขียนแบบ  

โดยวิธีสอบข้อเขียน  ความรู้ความสามารถในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง  งานภูมิทัศน์  



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

งานระบบต่าง ๆ  ความรู้ เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง  ความรู้ เกี่ยวกับการประมาณราคาเบื้องต้น  ความรู้
ความสามารถในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม (Auto CAD)  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
 สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ทดสอบปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม (Auto CAD) 
 สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 

 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 11    ต าแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  2  อัตรา 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขาวิชาส ารวจ   

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยา  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1. ส ารวจข้อมูลทางอุทกวิทยาเพ่ือจัดเก็บเป็นสถิติด้านทรัพยากรน้ าไว้วิเคราะห์ทาง
อุทกวิทยา 

2. ประมวลและตรวจสอบข้อมูลสถิติด้านอุทกวิทยาเพ่ือให้ได้ค่าที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์วิจัยได้ 

3. ตรวจสอบ  และรวบรวมรายงานทางด้านอุทกวิทยาในแต่ละเดือนเพ่ือส่งรายงาน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าไปวิเคราะห์และพยากรณ์ต่อไป 

4. ปรับปรุง  ซ่อมแซม  สถานีส ารวจข้อมูลด้านอุทกวิทยาและอุตุวิทยาเพ่ือให้มี
สภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน 

5. ด าเนินการเสนอข้อสารสนเทศด้านอุทกวิทยาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปวิเคราะห์และพยากรณ์ให้ทันต่อสถานการณ์ 

6. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพสูง 

7. บริการข้อมูลทางอุทกวิทยาแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

 ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าพนักงาน 
อุทกวิทยา  โดยวิธีสอบข้อเขียน ความรู้พ้ืนฐานทางอุทกวิทยา  ประกอบด้วย ระบบลุ่มน้ า : วัฏจักรน้ า ,ลักษณะ
ภูมิกายภาพ  การวัดน้ า : เครื่องมือ , วิธีวัด และความรู้พ้ืนฐานทางโยธา ประกอบด้วยการบ ารุงรักษาสถานีวัด
น้ า  การรังวัดในงานส ารวจและแผนที่  การบริหารการจัดการก่อสร้าง  และกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

 จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 

 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 12    ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

จ านวนต าแหน่งว่าง  17  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ 
ที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังนี้ 

1. ควบคุม  ดูแล  ติดตั้ง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ตรวจสอบการท างาน  แก้ไขปัญหา
การใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ระบบเครือข่ายสื่อสาร  รวมทั้งระบบสนับสนุน
ต่าง ๆ  เพ่ือให้ระบบงานต่าง  ๆ  สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล  ปรับปรุง  ดูแล  รักษาความปลอดภัย
จัดเก็บ  ส ารอง  กู้คืนข้อมูล  เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

3. จัดท าทะเบียน รวบรวม  และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บ ารุงรักษา 

4. ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  แก้ไขปัญหา  ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5. ประสานงาน  แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

 ทดสอบความรู้  ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าพนั กงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์  โดยวิธีสอบข้อเขียน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
พระราชบัญญัติการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์   

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์ บุคลิกภาพ  
ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 13    ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  5  อัตรา 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน เช่น รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดหาที่ดิน  เป็นต้น  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
ตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าพนักงาน

จัดหาที่ดิน  โดยวิธีสอบข้อเขียน  ความรู้เกี่ยวกับงานจัดหาที่ดิน และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก

ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 

________________ 

 

 

 

 

กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 14    ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

อัตราค่าตอบแทน  11,280  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  16  อัตรา 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันทุกสาขาวิชา  และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป  หรือ 

2. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ และมีความรู้  ความสามารถ และ
ทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5  ปี  และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึน้ไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ  น้อย  ๆ  ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งพนักงาน 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติการขนส่ง  พ.ศ. 2522  และความรู้ เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะเบื้องต้น  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
 สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ทดสอบการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน เป็นต้น 
 สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 

________________ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ต าแหน่งที่ 15    ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  2  อัตรา 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างานปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจ าหน่าย การน าเข้า การส่งออกพืช
พันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒนาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้าพืชตามอนุสัญญาเพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้าน
พฤกษศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ  การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรม  
การอารักขางานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมทั้ง
งานด้านการผลิตสารบ ารุงพืช และอ่ืน ๆ  เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร  และช่วยพัฒนา
ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน  และปลอดภัย  ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร 

3. ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้ า และการชลประทาน  
ปุ๋ย  วัตถุมีพิษการเกษตร  เพื่อเพ่ิมผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ 

4. ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตร และสินค้า
เกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่ง เป็นต้น 
เพ่ือวางแผนและแนะน าการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร 

5. ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้
ที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านหม่อนไหม เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสากล  อนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและไม้ย้อมสี  ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และตรวจสอบ
หลักฐานการผลิตผ้าไหม  เพ่ือการออกใบรับรองตามมาตรฐาน  รวมทั้งตรวจสอบเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรและปัจจัยการผลิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งด้านพืชและไหม  ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต  
เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ที่เก่ียวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

8. ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร  เกี่ยวกับการวินิจฉัย  ตรวจสอบ  วิเคราะห์  
ปัจจัยการผลิต  โรคแมลงศัตรูพืช  วัชพืช  การตรวจสอบรับรองผลิตผล  ผลิตภัณฑ์พืช   และการเตือนภัย 
การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช เพ่ือการป้องกันก าจัดที่เหมาะสม 

9. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

10. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

11. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. รวบรวม จัดท าข้อมูล การจัดท ารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร  
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง 

13. ให้ค าปรึกษา แนะน า จัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ 

14. ให้ค าปรึกษา แนะน า ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ

ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการเกษตร  

โดยวิธีสอบข้อเขียน  ความรู้พ้ืนฐาน การศึกษา ทดลอง วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการเกษตร 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

 จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ต าแหน่งที่  16    ต าแหน่งนิติกร 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  7  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชานิติศาสตร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การก ากับแนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติ งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังนี้ 

1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ  หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา 

2. ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย  และระเบียบเกี่ ยวกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการท างาน  โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

3. ศึกษาข้อมูล  รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  เสนอความเห็นในการ
ด าเนินการเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  การร้องทุกข์  การพิทักษ์ระบบคุณธรรม  รวมถึงการ
ด าเนินการใด ๆ  ตามกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการและการด าเนินคดีของหน่วยงาน 

4. ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพ่ือจัดประชุมเสนอ
ความเห็น จัดท าระเบียบวาระ และรายงานการประชุม 

5. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา  และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการด าเนินงานของ
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนิติกร  โดยวิธี 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

สอบข้อเขียน  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีใน
ศาลปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย  พ.ศ. 2485   

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริ การ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ต าแหน่งที่  17    ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  3  อัตรา 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางวิชาวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางประชาสัมพันธ์  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ

ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

2. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผล
เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 

3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์
และติดตามผล 

4. จัดท าเอกสาร และผลิตบทความ เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
5. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน

หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
6. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
8. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

  ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์  
โดยวิธีสอบข้อเขียน  เกี่ยวกับการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์  การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์  การเขียน
เพ่ือการประชาสัมพันธ์  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนการ
ผลิตสื่อและเผยแพร่ผ่าน News Media การประเมินผลการประชาสัมพันธ์  

 2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่   ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

ต าแหน่งที่ 18    ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าตอบแทน  19,500  บาท 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

จ านวนต าแหน่งว่าง  14  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน  ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังนี้ 

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ  ชุดค าสั่งส าเร็จรูประบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

๒. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและ
ทันสมัย 

๓. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรง
ตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 

๔. เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์  และระบบข้อมูลที่ได้
วางแผนไว้  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. เขียนชุดค าสั่ง  ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขความผิดพลาดของค าสั่ง
เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 

6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน  เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 

7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพ่ือให้
ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

8. รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์  ระบบเครือข่าย  ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ  การจัดการระบบการท างานเครื่องการ
ติดตั้งระบบเครื่อง  เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน   และตรงตามความต้องการใช้ของ
หน่วยงาน 

 
9. ช่วยตรวจสอบ  สืบค้น  และรวบรวมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่

เหมาะสม  ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่ก าหนด  หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล   เพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

10. ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้  เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้  สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 

12. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

๑. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์  โดยวิธีสอบข้อเขียน  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  ชุดค าสั่งปฏิบัติการ  ชุดค าสั่งส าเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนางานประยุกต์  การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน  และพระราชบัญญัติการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 
 

 

 

 

 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

ต าแหน่งที่ 19    ต าแหน่งวิศวกรชลประทาน 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

อัตราค่าตอบแทน  19,500  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  23  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมโยธา  ทางวิศวกรรมชลประทาน  ทางวิศวกรรมการเกษตร  ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ า  ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน  ทางวิศวกรรมแหล่งน้ า และ 

2.  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
(ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร)  

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทาน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

๑.  ศึกษาพ้ืนที่  พิจารณาโครงการ  ส ารวจ  ออกแบบงานชลประทาน  ประมาณราคา  
ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบชลประทาน  เขื่อน  ฝาย  อาคารชลประทานประกอบอ่ืน ๆ จัดสรรน้ า  
เพ่ือให้ได้งานชลประทานที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

๒. ศึกษา  ทดสอบ  วิเคราะห์  และวิจัย  สภาพน้ า  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์
เทคโนโลยี  การจัดการน้ า  บ ารุงรักษา  ระบบชลประทาน  และการก่อสร้าง  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ชลประทานให้มีประสิทธิภาพ 

๓. ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาด้านการชลประทานและการมีส่วนร่วมขององค์กร
ผู้ใช้น้ าในพื้นท่ีโครงการชลประทานและลุ่มน้ าเพื่อให้มีน้ าใช้อย่างพอเพียง 

๔. รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานชลประทาน  หรือจัดท าฐานข้อมูล  หรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทานเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ 

๕. ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทานในความ
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งวิศวกร
ชลประทาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย  ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้าง  การ
เขียนแบบวิศวกรรมและการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์  การออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้และ
โครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ การออกแบบฐานรากและก าแพงกันดิน การ
ส ารวจทางด้านวิศวกรรม กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง  หลัก
อุทกวิทยาเบื้องต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และสถิติทางด้านอุตุ -อุทกวิทยา  หลักการชลประทานและการ
ค านวณประสิทธิภาพการชลประทาน   วิศวกรรมชลศาสตร์และการไหลในทางน้ าเปิด  การจัดการโครงการ
แหล่งน้ า การพิจารณาวางโครงการชลประทานและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น วิศวกรรมการ
ระบายน้ า  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมชลประทาน  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการ
บริหารจัดการโครงการแหล่งน้ า   

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

ต าแหน่งที่ 20    ต าแหน่งวิศวกรโยธา 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

อัตราค่าตอบแทน  19,500  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  18  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมโยธา  ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  ทางวิศวกรรมชลประทาน  
ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ า  ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน  และ 

2.  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
(ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร)  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

๑.  ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบค านวณ ประมาณราคา ควบคุม
งานก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความปลอดภัย งานผังเมือง หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อให้เป็นตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒. ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

๓. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานส ารวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้
รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ  ให้ถูกต้อง 

๔. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก าหนดกฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕. ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เพ่ือให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ 

6. ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัยรวมถึง
การแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

7. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

8. ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 



 
เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่    กันยายน  พ.ศ. 2559  
___________________ 

 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

๑. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งวิศวกรโยธา 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย  ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การเขียนแบบวิศวกรรมและการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์  การ
ออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ การ
ออกแบบฐานรากและก าแพงกันดิน การส ารวจทางด้านวิศวกรรม  กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม การ
วิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมชลศาสตร์และการไหล
ในทางน้ าเปิด การพิจารณาโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม  วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล  โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  รวมทั้งจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ไหวพริบ  อารมณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จิตส านึกการให้บริการ  
คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นต้น 
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




