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ประกาศกรมทางหลวงชนบท 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดยส านักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานทางหลวง
ชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) หรือพ้ืนที่อ่ืนๆตามความจ าเป็น ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศ  คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่  11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหาร         
พนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลัง         
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหาร         
พนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.   ชื่อต าแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน 

1.2. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  ในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในส านักงาน หรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับแนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่างๆ เช่น 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่       
และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 

(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร ส าหรับ      
การประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้       
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

(4) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารของ
หน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 

 2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

         
3. ด้านประสานงาน... 
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3. ด้านประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ด้านการบริการ 

ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 

      คณุสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

            อัตราว่าง    จ านวน 1  อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 

        ค่าตอบแทน     18,000  บาท 

              สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
    พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน                                       
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน
ห้าปี 

(7) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ   
  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
  ราชการส่วนท้องถิ่น         

3. การรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอ านวยการ ส านักงาน       
ทางหลวงชนบทที่  16 (กาฬสินธุ์ ) เลขที่  97/2 ถนนอภัย ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์              
โทร. 0 4381 5173  ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น.            
– 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 
 

3.2 หลักฐานที่... 
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  3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   3.2.1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี       

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป ลงลายมือชื่อหลังรูปถ่ายให้ครบถ้วน 
            3.2.2. ส าเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จ

การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวน 2 ฉบับ 
  3.2.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
                 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
ก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้  
                 3.2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 
   3.2.5 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล     
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) (ถ้าม)ี จ านวนอย่างละ  1   ฉบับ 
  3.2.6 หนังสือรับรองความประพฤติ (ฉบับจริง) ว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจ
ของสังคม ตามข้อ 2.(6) ทั้งนี้ ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่ท างานอยู่ด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาจเป็นผู้มี
เกียรตอัินสมควรในสังคม (กรณีที่ต้องใช้) 
หมายเหต ุส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง ส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

      3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ        
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  และก าหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ 

     กรมทางหลวงชนบท โดยส านักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ    
เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ   
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) เลขที่ 97/2 ถนน
อภัย ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  โทร.0 4381 5173  และทางเว็บไซต์ http://www.drr.go.th 
และ http://drr16.drr.go.th  

 
 
 
 
 
 
 
            5. หลักเกณฑ์... 

http://drr16.drr.go.th/
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้  
 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน 100 คะแนน) 
  (1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 
   (2) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)     
 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน)  
   (1) ความรู้ความสามารถ (30 คะแนน)   
   (2) สมรรถนะ  (30 คะแนน) 
   (3) คุณลักษณะอ่ืนๆ (40 คะแนน) 

   หมายเหตุ  ในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ 2 
จะต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายและ
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักแสดงชัดเจนมาแสดงตนด้วยหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปในวันสอบ  
หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาต               
ให้เข้าห้องสอบ 
  กรมทางหลวงชนบท โดยส านักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) จะด าเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 (1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 
 (2) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
หลักการวัดผลด้วย   
 (3) การจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ           
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ     
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ ได้คะแนนจาก        
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนน
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

7. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  กรมทางหลวงชนบท โดยส านักงานทางหลวงชนบทที่  16 (กาฬสินธุ์ ) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน                      

การเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) เลขที่ 97/2 
ถนนอภัย ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 5173 และทางเว็บไซต์ http://www.drr.go.th 
และ http://drr16.drr.g o.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี 
นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการประกาศรับสมัครในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 
 

                       8. การจัดท า... 



“ทช. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม น ำควำมซ่ือสตัย ์ขจัดกำรทุจริต” 
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8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมทางหลวงชนบทก าหนด 

  อนึ่ ง กรมทางหลวงชนบท โดยส านักงานทางหลวงชนบทที่  16 (กาฬสินธุ์ ) ด า เนินการ        
เลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่าน             
ได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้โปรดอย่าหลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง
ชนบทที่ 16 ทราบด้วย 

 ประกาศ ณ วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562     
 
  
 
 

(นายพีระพล  ปั้นสังข์) 
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัตหิน้าที่  

ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทที่ 16 ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 


