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                                                   ประกาศกรมชลประทาน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 
 

 

ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน) ในต าแหน่งต่าง ๆ จ านวน 71 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบ       
กรมชลประทานว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ.2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ   
การเลือกสรรพนักงานกองทุน ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดการจ้างงาน 

 ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 1. เจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน   3 อัตรา  
 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน  35 อัตรา 
 3. นักจัดการงานทั่วไป    จ านวน    5 อัตรา 
 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน   จ านวน  3 อัตรา 
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี    จ านวน  7 อัตรา 
 6. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย    จ านวน  2 อัตรา 
 7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จ านวน  8 อัตรา 
 8. นิติกร      จ านวน    7 อัตรา 
 9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์    จ านวน  1 อัตรา 

 รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารหมายเลข 1) 

สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ.2556          
เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานกองทุน 

ระยะเวลาการจ้าง  ประมาณเดือนธันวาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 และอาจจะมี
การต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 1 ปี หากพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)
ผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ.2556    
เรื่อง การประเมินผลปฏิบัติงาน  

สถานที่ปฏิบัติงาน  พนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน) ผู้ได้รับการ    
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนามสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 
 

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

(ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร) 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นิติกร 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3 
2 
5 
3 
7 
2 
8 
7 
1 

2 ส านักงานชลประทานที่ 1 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดเชียงใหม่  
จังหวัดล าพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 

3 ส านักงานชลประทานที่ 2 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดล าปาง จังหวัดน่าน 
จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 

6 ส านักงานชลประทานที่ 8 
(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดศรสีะเกษ) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 

 

ส านักงาน... 
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ล าดับที่ ส านัก / สถานที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง จ านวน( อัตรา) 
8 ส านักงานชลประทานที่ 10 

(ส่วนภูมิภาค / จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 
 

(5) ไม่เป็น... 
 



- 4 - 

 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด  
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (8) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรม พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 (9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กรมก าหนดไว้ในประกาศการสรรหาและ 
การเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน) ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
เพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของกองทุนและกรม 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้าสอบ  
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ได้ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 กันยายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 
มีนาคม  2538  และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้ เข้าสอบ
ได้เช่นกัน หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ 

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)   
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

3. การรับสมัคร 

 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
ชลประทาน) สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที ่22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1.1  ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
ชลประทาน) เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครข้าราชการและ
พนักงานราชการทั่วไป” หรือ https://rid.job.thai.com    
 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 
 
 

ทั้งนี.้.. 
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  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด  
รับสมัคร คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 

  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 มาแนบแทน จ านวน 
1 ฉบับ 
  2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอาย ุจ านวน 1 ฉบับ 
  3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)        
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 
  5) ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43      
(ไม่อยู่ระหว่างการผ่อนผัน) จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 

 ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ 
(ลายเซน็)” และวันที่สมัคร 
 การแนบไฟล์เอกสาร ให้จัดท ารูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4 ซึ่งเอกสาร  
แต่ละรายการต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 1,024  KB (1 MB) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแนบไฟล์เอกสาร 
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด กรมชลประทานจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวนี้ 
 3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด  A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือน าไปพิมพ์ 
ในภายหลัง 

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้า
ไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน
การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

 3.2 ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)    
น าแบบฟอร์มการช าระเงิน (ข้อ 3.1.3) ไปช าระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา      
ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ภายในเวลาท าการของธนาคาร 
และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

 3.3 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)     
ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
 (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 400 บาท 
 (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน 30 บาท 
 เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.4 ผู้สมัคร... 
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 3.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน) ที่ส่ง
หลักฐานครบถ้วนและช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบ
ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจ าตัวสอบได้ตั้งแต่
วันที่ 11 กันยายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครข้าราชการและพนักงาน
ราชการทั่วไป” หรือ https://rid.job.thai.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจ าตัวสอบ” 

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 หน่วยงาน และ 1 ต าแหน่ง เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว 
 4.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน) ต้องมี
วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
กองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน) (ข้อ 2.2) โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 4.3 การสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน)   
ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบ
จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 137 
 4.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ  
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน) ครั้งนี้เป็นอันโมฆะส าหรับผู้นั้น ทั้งนี้ กรมชลประทานจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ 

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 

 กรมชลประทาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ทราบภายในวันที่  11 กันยายน  
2560 ทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป” 
หรือ https://rid.job.thai.com   

 
 
 

6. หลักเกณฑ์... 
 
 

http://www.rid.go.th/
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6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด  
(ตามเอกสารหมายเลข 1) 
 กรมชลประทาน จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่าน 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 วัน เวลา และสถานที่ท าการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์  http://www.rid.go.th  หัวข้อ“รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการ
ทั่วไป” หรือ https://rid.job.thai.com ในภายหลัง 

7. หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

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

 ในกรณีที่เลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐาน
การแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ
เข้าห้องสอบ 

8. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ์)  ดังนี้ 

 8.1 ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบ โดยพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน จ านวน 1 ชุด 

 8.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือ
เดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่
หมดอายุไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่    
คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

9. เกณฑ์การตัดสิน 

 9.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็น 
ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 9.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
โดยวิธีสอบข้อเขียน  และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 9.3 การท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน) จะเป็นไป
ตามล าดับทีผ่่านการเลือกสรร 
 
 
 

10. การประกาศ... 
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เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

ต าแหน่งที่  1    ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท     

จ านวนต าแหน่งว่าง  3  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   

  ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติ 
หน้าทีอ่ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน  
ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก  
ราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้   
  2. ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน  
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
  3. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
  4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือน าไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
  5. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย   
  6. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
  7. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
  8. ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีต่าง ๆ 
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ 
 2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

ต าแหน่งที่ 2    ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

อัตราค่าตอบแทน  13,800  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  35  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน 
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่  
ชัดเจนภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังนี้ 
  1. จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งาน 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
  2. รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
  3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง   
ในการปฏิบัติงาน 
  4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงาน 
  5. ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ 
ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 

 6. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

และบัญชี โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี     
และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

ต าแหน่งที่ 3    ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  5  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   ได้ รับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่ าง อ่ืนที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน 
ในทุกสาขาวิชา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.   ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานใน
ด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 
 2.  ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
ส าหรับการประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
 3.  จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 4.  ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 5.  ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้บริหารของหน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 
  6.  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน 
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 7.  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
 8.  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 9.  ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความ
เข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 

 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 ทดสอบความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ         
พ.ศ.2560 และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

ต าแหน่งที่ 4    ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  3  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
การบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี   

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข 
หลักฐานการท าสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพ่ือให้การตรวจสอบด าเนินไปอย่าง
ถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 

  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและ
ทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านอ่ืน ๆ ของส่วนราชการ เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

  3. จัดท ารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการด าเนินงาน 

  4. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน 
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

  5. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  7. ฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วย
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  8. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตน           
มีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย  
1.  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

พ.ศ. 2551 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 มาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 

 2.  ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และการพัสดุ 
 3.  ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546 
4.  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

ต าแหน่งที่ 5    ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  7  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
การบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของส่วนราชการ 
 2.  รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
 3.  จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณ
ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
 4.  ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ -
จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
 5.  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 6.  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 7.  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 8.  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.  ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบัญชี การเงินการคลังภาครัฐ และความรู้ด้านการ
จัดท าแผนงานและการติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  การเงิน บัญชี  
การวิเคราะห์ระบบบัญชี และการพัสดุ  
 2.  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และความรู้
เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 3.  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

 2.  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

ต าแหน่งที่ 6    ต าแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมส ารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ           
ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ท างาน ปฏิบัติงานงานด้านวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูล
เชิงพ้ืนที่อ่ืน ๆ  เพ่ือจัดหาหรือเพ่ือเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะท าแผนที่และหรือระบบภูมิสารสนเทศ 

  2.  จัดสร้างระวางขยายภาพถ่ายและระวางแผนที่ภาพถ่าย เพ่ือใช้ในการออก
เอกสารสิทธิ์ พิสูจน์สิทธิในที่ดิน และให้บริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป 

  3.  อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ภาพดาวเทียม  เพ่ือดู
ร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  4.  น าเข้า ตรวจสอบ แก้ไข รักษาและค้นคืนข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

  5.  ประมวลผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 
  6.  ดูแล จัดเก็บ บริการ แผนที่ ภาพถ่าย และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้บริการ

แก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปน าไปใช้ประโยชน์ 
  7.  สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือวางแผนการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  8.  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  9.  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  10.  ให้บริการแผนที่ และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ แก่หน่วยราชการ เอกชน  และ
ประชาชนทั่วไป 
  11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย  
1.  ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจท าแผนที่จากภาพถ่าย ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวกับ  

แผนที่ ระบบพิกัด พ้ืนหลักฐานทางราบ พ้ืนหลักฐานทางดิ่ง และมาตราส่วนแผนที่ ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ 
ความรู้ที่เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม เทคนิคและวิธีการส ารวจผลิต แผนที่จาก
ภาพถ่าย การอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม 

 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคนิคและ
วิธีน าเข้าข้อมูล ความรู้ที่เก่ียวกับค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

ต าแหน่งที่ 7    ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  8  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางสถิต ิ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
    1.  รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของ 
ส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง  
    2.  วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้      
      3.  ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท า
แผนงานหรือก าหนดยุทธศาสตร์ 
     4.  ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพ่ือ
ประกอบการเสนอแนะแนวการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
     5.  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
     6.  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
     7.  รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท า
แผนงาน โครงการ 
      8.  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบาย
และแผน เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
      9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่           สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

และแผน โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดท า
แผนงาน/โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความรู้ทั่วไปทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
งานกรมชลประทาน พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และความรู้ทั่วไป  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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ต าแหน่งที ่8    ต าแหน่งนิติกร 

อัตราค่าตอบแทน  18,000  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  7  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา 
วิชานิติศาสตร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ท างานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การก ากับแนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
 1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ  หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
  3. ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการ
ใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการและการด าเนินคดีของหน่วยงาน 

  4. ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพ่ือจัดประชุมเสนอ
ความเห็น จัดท าระเบียบวาระ และรายงานการประชุม 

  5. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการด าเนินงานของ
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว 

  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อเขียน (อัตนัย) ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และที่
ได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 146 พ.ศ. 2515 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 
และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติ การศึกษา ประวัติ การท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้ งจากการสัมภาษณ์ 
เพ่ือพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นต้น 
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ต าแหน่งที่ 9    ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าตอบแทน  19,500  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่ง  ทางคอมพิวเตอร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติ งานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังนี้ 

๑.  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

๒.  ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย  
๓.  ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรง

ตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
๔.  เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้

วางแผนไว้  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.  เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขความผิดพลาดของค าสั่ง

เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
6.  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ

ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 

7.  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้
ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

8.  รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์  ระบบเครือข่าย  ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ  การจัดการระบบการท างานเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง  เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้
ของหน่วยงาน 
  9.  ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย 
ไม่เหมาะสม  ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีก าหนด  หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 
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ต าแหน่งที่ 9    ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
  10.  ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้  เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
   11.  ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา 
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  12.  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้   ความสามารถ  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ระบบปฏิบัติการ  ระบบงานส าเร็จรูป  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนางาน
ประยุกต์  การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน และกฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ท าการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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