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ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
---------------------------------ด้ ว ยกรมทางหลวง จะดํ า เนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในกรมทางหลวง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.1 ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
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ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
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ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
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1.2 อัตราเงินเดือน ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัตทิ ั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตา่ํ กว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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-2ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็ น ผู้ เ คยต้อ งรั บ โทษจํา คุ ก โดยคํา พิพ ากษาถึง ที่ สุ ด ให้จํา คุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็น ผู้เ คยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อก จากรัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือกฎหมายอื่น
(11) เป็ น ผู้ เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการ หรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน
ในหน่วยงานรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8)
(9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
3.3 ผูส้ มัครสอบต้องเป็นผูส้ อบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับเดียวกับคุณวุฒิทใี่ ช้สมัครสอบหรือสูงกว่า
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-34. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562
ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 กรอกใบสมั ค รออนไลน์ แ ละพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การชํ า ระเงิ น ตั้ ง แต่
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com
หรือที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(2) พิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การชํ า ระเงิ น ลงในกระดาษ A4 จํ า นวน 1 แผ่ น หรื อ หากไม่ มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การชําระเงิน หรื อบัน ทึก ข้อมู ล ลงในสื่อบั นทึ กข้อ มูล ได้อี ก แต่จ ะไม่ส ามารถแก้ไ ข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้
ขั้นตอนที่ 2 ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562
ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้สมัครสามารถชําระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ
(1) การชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้ ส มั ค รสอบสามารถนํ า แบบฟอร์ ม การชํ า ระเงิ น ไปชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย ม
ในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร
และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย
(2) การชําระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผู้สมัครสอบต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย และได้ลงทะเบียน (Register)
ขอใช้บริการ KTB NETBANK ไว้แล้ว สามารถเลือกชําระเงินผ่านเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com
ไปที่หัวข้อย่อยธนาคารกรุงไทย NET BANK โดยเลือก จ่ายบิลอื่นๆ/พร้อมเพย์ ชําระค่าสินค้าและบริการ
พิมพ์ “9326” กดค้นหา ใส่เลขที่ชําระเงิน 10 หลัก (Ref.no1) และจํานวนเงินค่าธรรมเนียมสอบ กดตกลง
โดยต้องชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 9 มกราคม 2563 และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย
(3) การชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้ส มัค รสอบต้อ งมีบั ตร ATM ของธนาคารกรุงไทย และบัตร ATM ต้ องเป็นชื่ อ
ของผู้ ส มั ครเท่ า นั้ น สามารถเลื อกชํ าระเงิ นโดยนํ าแบบฟอร์ ม การชํ าระเงิ น ตามข้ อ 4.1 ขั้ นตอนที่ 1 (2)
ไปทํารายการชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ”
เลือก “ชําระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อื่นๆ” และใส่เลข Com code :9326 ref no1
เลขที่ใบแจ้งชําระเงิน 10 หลัก. Ref no2 เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก โดยต้องชําระเงินภายในเวลา 22.00 น.
ของวันที่ 9 มกราคม 2563 และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชําระเงิน
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาที่ชําระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงิน
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-44.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 430 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ
จํานวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ จะไม่ จ่ า ยคื น ให้ ไ ม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น
และกรมทางหลวงจะไม่รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดจากการกระทําของผู้สมัครสอบ
4.3 ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะของการชํ า ระเงิ น ได้ ภ ายหลั ง การชํ า ระเงิ น และผู้ ส มั ค รสอบสามารถพิ ม พ์ ใ บสมั ค รสอบพร้ อ ม
เลขประจําตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com
หรือที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
5. เงื่อนไขการสมัครสอบ
5.1 ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตําแหน่งและสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5.2 ผู้ประสงค์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสอบในข้อ 3.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
สําหรับตํ าแหน่งที่กําหนดให้ต้องมีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องได้ รับอนุ มัติภายใน
วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 8 มกราคม 2563
5.3 การสมั ครสอบตามขั้ นตอนข้ างต้ น ถื อว่ าผู้ สมั ครสอบเป็ นผู้ ลงลายมื อชื่ อและรั บรอง
ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.4 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รสอบ ข้อ 3. และต้อ งกรอกรายละเอี ย ดต่า งๆ ในใบสมัค รให้ ถู กต้อ งครบถ้ว น
ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กรมทางหลวงจะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมทางหลวง จะประกาศรายชื่ อ ฯ พร้ อ มกํ า หนดวั น เวลา สถานที่ ส อบ และระเบี ย บ
เกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 12
กองการเจ้ า หน้ า ที่ กรมทางหลวง ถนนศรี อ ยุ ธ ยา เขตราชเทวี กรุ ง เทพฯ และทางเว็ บ ไซต์
https://doh.thaijobjob.com หรือที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
/7. หลักสูตร...

-57. หลักสูตรและวิธีการสอบ
7.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ของตําแหน่งนั้น ตามที่ได้กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
7.2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ จ ากประวั ติ ส่ ว นตั ว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาข้าราชการ
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ งสังคมและสิ่ งแวดล้อม ความคิ ดริเริ่ม สร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
ทั้งนี้ กรมทางหลวง กําหนดให้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน
และเมื่ อสอบผ่า นการวัดความรู้ความสามารถที่ใ ช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะเป็นผู้มีรายชื่อ เข้า สอบ
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป
8. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
8.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ตามข้อ 4.3 ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
8.2 บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี รู ป ถ่ า ยและ
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
8.3 สําเนาปริญญาบัตร/สําเนาประกาศนียบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8 มกราคม 2563
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครสอบมายื่นแทน
8.4 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้ งนี้ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พวิ ศ วกรรมควบคุม ฯ จะต้ องได้รั บ อนุมั ติภายในวั นที่ปิ ดรั บสมัค ร
คือ วันที่ 8 มกราคม 2563 (เฉพาะผู้สมัครตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ)
/8.5 ใบรับรอง...

-68.5 ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติ ดต่ อร้ า ยแรงหรือ โรคเรื้ อ รัง ที่ป รากฏอาการเด่ นชั ด หรื อรุ น แรงและเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กําหนด
8.6 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
ในระดั บ เดี ย วกั น กั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ช้ ส มั ค รสอบหรื อ สู ง กว่ า จํ า นวน 1 ฉบั บ มายื่ น ในวั น ที่ ส อบเพื่ อ วั ด ความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง หรือให้นํามายื่นก่อนวันที่กรมทางหลวงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ ได้
สําหรับผู้สมัครสอบที่ใช้สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับวุฒิที่สูงกว่าวุฒิที่ใช้สมัคร จะต้องนําสําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาของ
ระดับวุฒิที่สูงกว่ามายื่นด้วย จํานวน 1 ฉบับ
8.7 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ–นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็นผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ จะต้ อ งเป็น ผู้ส อบได้ ค ะแนนในการสอบเพื่อวั ดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง รวมแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนในการสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
10. การขึน้ บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
10.1 กรมทางหลวงจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลําดับที่จากผู้ได้
คะแนนรวมสู งสุดลงมาตามลําดั บ ในกรณีที่มี ผู้ส อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบ
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
10.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้ รั บ เงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ ที่ กํ า หนดเป็ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง นั้ น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
11.2 กรมทางหลวงไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
/12. การขอทราบ...

-712. การขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขัน
การประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมทางหลวง ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
ขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีผู้สมัครสอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบแข่งขัน สามารถขอทราบ
ผลคะแนนของตนเองได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมทางหลวง ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค
ดัง นั้น หากมี ผู้ใ ดแอบอ้ า งว่ า สามารถช่ ว ยเหลือให้ ท่า นได้ รับ การสอบแข่ง ขั น ได้ หรือ มีพฤติ กรรม
ในทํานองเดียวกัน โปรดอย่าหลงเชื่อ และแจ้งให้ส่วนราชการทราบด้วย (โทร. 0-2354-6668-75 ต่อ
25100, 25107)
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-8เอกสารแนบท้ายที่ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------------------------

หน่วยที่ 1
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก

ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
จํานวน 2 ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือน

15,000 – 16,500 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข การให้ได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ภายใต้ ก ารกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) วางโครงการ ออกแบบ คํ า นวณ ควบคุ ม การสร้ า งหรื อ การผลิ ต อํ า นวยการใช้ กํ า หนด
มาตรฐานประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบํารุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
(2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานทีด่ ี
(3) รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
(4) จัด ทําข้ อกํ าหนดและรายละเอีย ดคุณลั ก ษณะ (Specifications) ด้านวิศ วกรรมเครื่อ งกล
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
/4 ด้านการ....

-94 ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ชี้แจงและตอบปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ เพื่อใช้
ประกอบการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
1. กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
2. อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)
3. กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
4. ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strengh of Materials) หรือกลศาสตร์ของวัสดุ
(Mechanics of Materials)
5. เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine)
---------------------------------------------------

10เอกสารแนบท้ายที่ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------------------------

หน่วยที่ 2
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
อัตราเงินเดือน

ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินปฏิบัติการ
จํานวน 2 ตําแหน่ง
15,000 – 16,500 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านจัดหาที่ดิน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบหลักฐานที่ดินเพื่อจําแนกประเภทที่ดิน ได้แก่ ที่ดินมีเอกสารสิทธิตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ที่ดินมีเอกสารสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ แต่ห้ามโอน และที่ดินของรัฐ (ที่ดินสงวนหวงห้ามของทาง
ราชการ) เพื่อวินิจฉัยข้อกฎหมายเบื้องต้นสําหรับวางแนวทางปฏิบัติในการจัดหาที่ดินแต่ละประเภทของ
เอกสารสิทธิตามขั้นตอนของกฎหมาย
(2) สอบสวนสิ ท ธิ หรื อ พิ สู จ น์ ส อบสวนสิ ท ธิ ที่ ดิ น และทรั พ ย์ สิ น ให้ คํ า แนะนํ า เจ้ า ของที่ ดิ น
ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ การสืบสิทธิที่ดิน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อให้ได้ข้อยุติผู้ทรงสิทธิ
ที่ดินและทรัพย์สินถูกต้องตามความเป็นจริงและตามกฎหมาย
(3) ตรวจสอบ จัดทํานิติกรรมทางการปกครอง หรือปฏิบัติตามขั้นตอนในการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่องานทางหลวง
(4) พิจารณา ตรวจสอบ ข้อร้องเรียนและเสนอตอบชี้แจงข้อร้องเรียนต่อผู้ร้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานจัดหาที่ดินแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
/3 ด้านการ....

-113 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษาทางวิ ชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจั ดหาที่ดินให้ แ ก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านจัดหาที่ดิน
(2) ตรวจสอบ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาข้ อ กฎหมายและปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริ ง
เพื่อช่วยเหลือเจ้าของที่ดิน ให้การดําเนินงานจัดหาที่ดินบรรลุผลสําเร็จด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเป็นที่
พอใจแก่เจ้าของที่ดินผู้รับบริการ
(3) ถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงาน
(4) ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แก่ บุ ค ลากรทั่ ว ไป หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในข้ อ กฎหมายเบื้ อ งต้ น
เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนและประโยชน์ของทางราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยความสามารถของบุคคล นิติกรรม สัญญา
ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก
4. ประมวลกฎหมายที่ดิน
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
---------------------------------------------------

-12เอกสารแนบท้ายที่ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------------------------

หน่วยที่ 3
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก

ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จํานวน 2 ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือน

15,000 – 16,500 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข การให้ได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวด
ราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(3) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้
สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
/3 ด้านการ....

-133 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น
แก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า งๆ
ที่เป็นประโยชน์
(2) จั ด เก็ บข้ อมู ล เบื้อ งต้ น จั ด ทํ า สถิ ติ ปรั บปรุ ง หรื อจั ดทํ าฐานข้อ มู ล หรื อระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกั บงานในตํ าแหน่ งนักวิชาการพั ส ดุปฏิ บัติการ
โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
---------------------------------------------------

-14เอกสารแนบท้ายที่ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------------------------

หน่วยที่ 4
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก

ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
จํานวน 1 ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือน

15,000 – 16,500 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกับ การสํ า รวจ รวบรวมข้ อมู ล ศึ ก ษา วิเ คราะห์ วิ จั ย ทางด้ า นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็น เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
(3) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้ แ จงและให้ รายละเอี ยดเกี่ย วกับข้อมูล ข้อเท็จ จริง แก่ บุค คลหรือ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อ ง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
/4 ด้านการ....

-154 ด้านการบริการ
(1) ให้ คํ า แนะนํ า ชี้ แ จงและตอบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ งานวิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ มและการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทําสถิติ รายงาน ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับงานวิ ชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส นับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์
ในการพิ จ ารณา กํ าหนดและปรับ ปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน หลัก เกณฑ์ กฎ ระเบี ยบ เงื่อ นไข และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานทาง ในประเทศและต่างประเทศ
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมงานทาง
4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
5. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

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

-16เอกสารแนบท้ายที่ 5
รายละเอียดเกีย่ วกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------------------------

หน่วยที่ 5
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก

ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
จํานวน 1 ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือน

15,000 – 16,500 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทําสัญญา
และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดําเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับ
หลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินรวมทั้ง
การบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
(3) จัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
/4 ด้านการ...

-174 ด้านการบริการ
(1) ฝึกอบรม ให้คําปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่
ระดั บ รองลงมา และตอบข้อ ซั ก ถามและชี้ แ จงเรื่อ งต่า งๆ เกี่ ย วกับ งานในหน้ าที่ พร้ อ มทั้ งช่ ว ยแก้ปั ญ หา
ข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดั บ เบื้ อ งต้ น แก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ท ราบข้ อ มู ล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสีย่ ง
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
6. ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชีภาครัฐ ด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
---------------------------------------------------

-18เอกสารแนบท้ายที่ 6
รายละเอียดเกีย่ วกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------------------------

หน่วยที่ 6
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก

ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
จํานวน 1 ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือน

15,000 – 16,500 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร่ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะความคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการ
เผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
(2) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบในการ
จัดทําแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน
(3) ร่ ว มศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นการเผยแพร่ กิ จ กรรมข่ า วสาร ความรู้ และสรุ ป ผลการศึ ก ษาเพื่ อ ใช้
ประกอบในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการดําเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร
ความรู้ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น
(4) สํารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกําหนด
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเกี่ยวกับการดําเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
(5) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ
(6) จั ดทํ า สื่อ เพื่ อ เผยแพร่ กิจ กรม ข่ า วสาร ความรู้ ข องหน่ว ยงานแก่ก ลุ่ ม เป้า หมายผ่ า นช่อ ง
ทางการสื่อสารต่างๆ
(7) ดําเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารของหน่วยงานผ่านสื่อและช่องทาง
การเผยแพร่ต่างๆ
(8) กํ า กั บ ดู แ ลการเผยแพร่ กิ จ กรรม ข่ า วสาร ความรู้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย
/(9) ร่วมดําเนิน...
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ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(10) จัดทํ าระบบและฐานข้อมู ล ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ ให้ การดํ าเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจ กรรม
ข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ โครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
(2) ให้คําปรึกษา แนะนํ า ความรู้เบื้องต้น แก่บุคคลผู้ที่ ส นใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์แ ละ
สร้างความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถความเข้ าใจเกี่ ยวกั บงานในตํ าแหน่ งนั กวิ ชาการเผยแพร่ ปฏิ บั ติ การ
โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความ การเขียนข่าว การเรียบเรียงข่าวสาร การจัดกิจกรรมเผยแพร่
ให้ความรู้ การผลิตโสตทัศนวัสดุเพื่อใช้ในการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ
4. ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อเพือ่ การประชาสัมพันธ์
5. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและเหตุการณ์ปัจจุบัน
6. ความรู้เกี่ยวกับโครงการ บทบาท และภารกิจของกรมทางหลวง
---------------------------------------------------
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รายละเอียดเกีย่ วกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------------------------

หน่วยที่ 7
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก

ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
จํานวน 2 ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือน

11,500 – 12,650 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข การให้ได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานด้านช่างสํารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) สํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไป
ตามแบบที่กําหนด สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของงานที่
กําหนดไว้
(3) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
(4) บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสํารวจ และรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของงาน
(5) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ
ที่ได้จาการสํารวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
2 ด้านการบริการ
(1) ให้ คํ าปรึ ก ษา แนะนํ าทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้ านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรทุกสายงาน
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
/คุณสมบัติ...

-21คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนี ย บั ต รประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าโยธา สาขาวิ ช าสํ า รวจ หรื อ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ค วามสามารถความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ งานในตํ า แหน่ ง นายช่ า งสํ า รวจปฏิ บั ติ ง าน
โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้
1. วิชาความรู้ด้านงานสํารวจ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสํารวจเส้นทาง การวางโค้งแนวราบ แนวตั้ง งานสํารวจวงรอบ
(Traverse) ชนิดต่างๆ การวัดมุม การปรับแก้มุม การวัดระยะทางพร้อมการปรับแก้ระยะทาง การสํารวจระดับ
การคํ า นวณปรับ แก้ ต ามมาตรฐานเกณฑ์ ชั้น งาน การคํ า นวณหาค่ า พิกั ด ฉาก การคํ า นวณหาค่า ระดั บ
การคํ า นวณปริ ม าณงานดิ น ตั ด -ดิ น ถม การเขี ย นแผนที่ การเขี ย นแผนที่ ภู มิ ป ระเทศแบบดิ จิ ต อล
จากข้อมูลสํารวจ (AutoCAD)
2. วิชาความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมงานทาง
1) ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี
2) ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง และ
การปฏิบัติงานก่อสร้าง
---------------------------------------------------

