
 

ประกาศกรมชลประทาน 

เรื่อง   รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 
 

 

ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง   
การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนั กงานราชการ 
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 
ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/คพร./พิเศษ 1791 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554  
จึงประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

 ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

 กลุ่มงานบริการ 
     1. พนักงานรับโทรศัพท์     จ านวน   3  อัตรา 
  2. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์    จ านวน   5  อัตรา  

        รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558  
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 

ระยะเวลาการจ้าง ประมาณเดือนมีนาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 (มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ) และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี หากพนักงานราชการ
ผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ก าหนด 

สถานที่ปฏิบัติงาน  พนักงานราชการผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมา    
ลงนามสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

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

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 
 (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี)   

2 ส านักงานชลประทานที่ 4 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดก าแพงเพชร   

3 ส านักงานชลประทานที่ 9 พนักงานรับโทรศัพท์ 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดชลบุรี)   

4 ส านักงานชลประทานที่ 10 พนักงานรับโทรศัพท์ 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดลพบุรี)   

5 ส านักงานชลประทานที่ 13 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดกาญจนบุรี   

6 ส านักงานชลประทานที่ 14 พนักงานรับโทรศัพท์ 1 
 (ส่วนภูมิภาค / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)   

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน    
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
 (8) เป็นผู้พิการประเภท ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ตามข้อ 3 (3) ของประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 
(แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
 
 
 
 
 

ความพิการ... 
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 ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรม 
ในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ อัมพาต 
แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการท างาน มือ เท้า แขน ขา 

  ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือ ความผิดปกติของศีรษะ 
ใบหน้า ล าตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง ของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ เพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501  
ลงวันที่ 27 กันยายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  
และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคง
สมณะเพศอยู่ในวันสอบ 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

3.  การรับสมัครสอบ 

 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1.1 ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน 
http://www.rid.go.th>รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป>พนักงานราชการ>ปี 2561>
หัวข้อ “รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” 
  หรือ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัคร
บุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” 
 3.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด และแนบไฟล์
หลักฐานการสมัครสอบ ดังนี้ 
  1) ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใด 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  
8 พฤศจิกายน 2561 

ในกรณี… 

 

http://www.rid.go.th/


- 4 - 

 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
ก าหนดวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มาแนบแทน  จ านวน 1 ฉบับ 
  2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอาย ุ จ านวน 1 ฉบับ 
  3) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ ที่ยังไม่หมดอาย ุจ านวน 1 ฉบับ 
  4) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
  5) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)        
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น  จ านวน 1 ฉบับ 
  ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ 
(ลายเซ็น)” และวันที่สมัคร 
  การแนบไฟล์เอกสาร ให้จัดท ารูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4       
ซึ่งเอกสารแต่ละรายการต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 1,024 KB (1 MB)  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์เอกสาร
ให้ครบถ้วนตามที่กรมชลประทานก าหนด 
 3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือน าไปพิมพ์       
ในภายหลัง 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์
แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอก
ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

 3.2 ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป น าแบบฟอร์มการช าระเงิน (ข้อ 3.1.3) 
ไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 

  ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

 3.3 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
จ านวนต าแหน่งละ 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 400 บาท 
  (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 30 บาท เมื่อสมัครสอบและ
ช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 3.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 3.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่ส่งหลักฐานครบถ้วนและช าระ
ค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระ
ค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจ าตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 
2561 ที่เว็บไซต์ http://www.rid.go.th>รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป>พนักงาน
ราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หัวข้อ 
“พิมพ์ใบสมัครและเลขประจ าตัวสอบ” 
  หรือ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล (คนพิการ) 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจ าตัวสอบ” 

4. เงื่อนไข… 
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4.  เงื่อนไขในการรับสมัคร  

 4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 หน่วยงาน 
เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว 

 4.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ข้อ 2.2) โดยเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2561 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือ
ตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

 4.3 การสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ       
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

 4.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศ         
รับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา  
ไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้ งนี้เป็นอันโมฆะส าหรับ  
ผู้นั้น ทั้งนี้ กรมชลประทานจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ได้ 

5.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
 กรมชลประทาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ทราบภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2561 ที่เว็บไซต์ http://www.rid.go.th>รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป>พนักงานราชการ>
ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”  
 หรือ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล (คนพิการ) 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
(ตามเอกสารหมายเลข 1) 

 
 
 
 

กรมชลประทาน … 
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 กรมชลประทาน จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่าน  
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
หรือ วิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ต่อไป ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
วัน เวลา และสถานที่ท าการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th>รับสมัคร
ข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป>พนักงานราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล (คนพิการ) 
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” 
 หรือ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล 
(คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”  ในภายหลัง 

7.  หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

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

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

8.  หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและ
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) ซึ่งยัง
ไม่หมดอายุไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

9.  เกณฑ์การตัดสิน 

 9.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือ วิธีสอบ
ปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 9.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
โดยวิธีสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือ วิธีสอบปฏิบัติและ           
สอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 9.3 การท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามล าดับที่ผ่านการเลือกสรร 

10.  การประกาศ… 
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10.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 10.1 กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ทางเว็บไซต์ 
http://www.rid.go.th>รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป>พนักงานราชการ>ปี 2561> 
หัวข้อ “รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” 
  หรือ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ>ปี 2561>หัวข้อ “รับสมัครบุคคล 
(คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ในภายหลัง 

 10.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือ  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) 
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ 
หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่  
ในล าดับที่สูงกว่า 

 10.3 บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วัน
ประกาศขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ 
แล้วแต่กรณี 

11.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 11.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

 11.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมชลประทานก าหนด 

 11.3 ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น   
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์เพ่ือประกอบการท าสัญญาด้วย ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 
  -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ    
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

 11.4 ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของส านัก หรือสถานที่ปฏิบัติงานใด ให้ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งที่ได้รับการจัดจ้างเท่านั้น โดยไม่สามารถย้ายไปปฏิบัติงานในต าแหน่งอ่ืน และไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ 
ปฏิบัติงานได้ (ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5 / 26 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558) 

 11.5 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีต าแหน่งว่าง         
กรมชลประทานอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

 

กรมชล.. 

http://www.rid.go.th/
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
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กลุ่มงานบริการ 

ต าแหน่งที่ 1    ต าแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 

อัตราค่าตอบแทน  11,280  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  3  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. เป็นผู้พิการประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน          
ทุกสาขาวิชา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
๑. รับโทรศัพท์ และต่อสายโทรศัพท์ประจ าตู้กลางโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานภายใน           

กรมชลประทาน 
2. ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนดูแล

บ ารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
       ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการรับโทรศัพท์ การประสานงาน การให้บริการที่ดี การบ ารุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์เบื้องต้น การสนทนาทางโทรศัพท์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกข้อความ 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการรับโทรศัพท์ ความรู้ด้านหน่วยงานภายในกรมชลประทาน 

2. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบทักษะการให้บริการ การติดต่อสื่อสาร ทดสอบการรับ การโต้ตอบ การโอนสายโทรศัพท์ 

และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
สอบสัมภาษณ์  (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 าแหน่งที่รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
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กลุ่มงานเทคนิค 

ต าแหน่งที่ 2    ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าตอบแทน  11,280  บาท 

จ านวนต าแหน่งว่าง  5  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. เป็นผู้พิการประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน          
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   

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

1. ควบคุม  ดูแล  ติดตั้ง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ตรวจสอบการท างาน  แก้ไขปัญหาการใช้
งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ระบบเครือข่ายสื่อสาร  รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ  
เพ่ือให้ระบบงานต่าง  ๆ  สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล  ปรับปรุง  ดูแล  รักษาความปลอดภัยจัดเก็บ  
ส ารอง  กู้คืนข้อมูล  เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

3. จัดท าทะเบียน รวบรวม  และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บ ารุงรักษา 

4. ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  แก้ไขปัญหา  ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5. ประสานงาน  แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 

โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย และพระราชบัญญัติการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์   

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

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




