
     

 
 

 
 

ประกาศกรมชลประทาน 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพ่ือเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน    

 

ด้วยส านักงานชลประทานที่..๕..มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ า..ที่ม ี  
เลขที่อัตราในสังกัด  เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน  ในต าแหน่งต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

๑.   ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 
๒.   ต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 2 
 
ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร  ๑๐๐๘/ว ๑๔  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  

๒๕๕๓  ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๑  ลงวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๓  หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ 
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓  ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๘๓  ลงวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2558  และค าสั่งกรมชลประทานที่  341/๒๕๕8 ลงวันที่ ๑7 เมษายน ๒๕๕8 จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ า  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1.1 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งช่างฝีมือสนาม  ช 2 

  ก. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งช่างฝีมือสนาม  หรือต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1  ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
  ข. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
  ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ   
  ง. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานใน
หน้าที่   

จ. ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ าของต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 
 
 1.2 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล  ช 2 

  ก. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล  หรือต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1  
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือ 

ข. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
 
 
 

/ค. ได้รับวุฒิ... 
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ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ

งานในหน้าที่ หรือ 
ง. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานใน

หน้าที่ 
จ. ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ าของต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 2 

ข้อ 2 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน  ขอและยื่น       
ใบสมัครได้ที่  งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานชลประทานที่   ๕  เลขที่  ๓๒๗     
หมู่  ๑  ต าบลหมูม่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  30  ธันวาคม  ๒๕๕8 

ข้อ 3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นเอกสาร ดังนี้ 
1. ใบสมัครขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า กรมชลประทาน 

(สบค.ลจ.04) 
2. แบบแสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน  

(สบค.ลจ.01) 
3. ส าเนาค าสั่งกรมฯ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
4. ส าเนาใบปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จ านวน 2 ฉบับ 
5. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  จ านวน 2 ฉบับ 
6. ส าเนาค าสั่งการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งลงนามโดยผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม   

(กรณีสมัครโดยใช้คุณสมบัติประสบการณ์) 

ข้อ 4 วิธีการสอบคัดเลือก 

  ด าเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก 

ข้อ 5 หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ก. ภาคความรู้ทั่วไป 

สอบความรู้เกี่ยวกับงานของกรมชลประทาน ระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (สอบข้อเขียน) 

(ให้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที  คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2  สอบความรู้เกี่ยวกับช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก และเทคนิคการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างในสนาม 

ต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 2  สอบความรู้ เกี่ยวกับการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล 

 
 

/ค. ภาคความ... 
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ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสมในการที่
จะปฏิบัติงานในหน้าที่  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ข้อ 6 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ กับ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

  คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  พร้อมกับก าหนดวัน เวลา       
สถานที่สอบ  ให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

ข้อ 7 ผลการสอบคัดเลือก 

  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

ข้อ 8 การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

  การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  จะเรียงตามล าดับตัวอักษร 

                                                   ประกาศ  ณ  วันที่            พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 
    
 
   

     (นายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข) 
     ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๕ ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                   อธบิดีกรมชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ร่าง/ 

         ( ส าเนา ) 
 

ประกาศกรมชลประทาน 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพ่ือเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน    

 

ด้วยส านักงานชลประทานที่ ..๕..มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ า..ที่มี   
เลขที่อัตราในสังกัด  เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน  ในต าแหน่งต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

๑.   ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 
๒.   ต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 2 
 
ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร  ๑๐๐๘/ว ๑๔  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  

๒๕๕๓  ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๑  ลงวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๓  หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ 
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓  ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๘๓  ลงวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2558  และค าสั่งกรมชลประทานที่  341/๒๕๕8 ลงวันที่ ๑7 เมษายน ๒๕๕8 จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ า  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1.1 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งช่างฝีมือสนาม  ช 2 

  ก. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งช่างฝีมือสนาม  หรือต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 1  ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
  ข. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
  ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ   
  ง. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานใน
หน้าที่   

จ. ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 
 
 1.2 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล  ช 2 

  ก. แต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล  หรือต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 1  
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือ 

ข. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และเ คย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
 
 
 
 

/ค. ได้รับวุฒิ... 
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ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ

งานในหน้าที่ หรือ 
ง. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานใน

หน้าที่ 
จ. ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 2 

ข้อ 2 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน  ขอและยื่น       
ใบสมัครได้ที่  งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานชลประทานที่  ๕  เลขที่  ๓๒๗     
หมู่  ๑  ต าบลหมูม่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  30  ธันวาคม  ๒๕๕8 

ข้อ 3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นเอกสาร ดังนี้ 
7. ใบสมัครขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า กรมชลประทาน 

(สบค.ลจ.04) 
8. แบบแสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน  

(สบค.ลจ.01) 
9. ส าเนาค าสั่งกรมฯ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
10. ส าเนาใบปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จ านวน 2 ฉบับ 
11. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  จ านวน 2 ฉบับ 
12. ส าเนาค าสั่งการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งลงนามโดยผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม   

(กรณีสมัครโดยใช้คุณสมบัติประสบการณ์) 

ข้อ 4 วิธีการสอบคัดเลือก 

  ด าเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก 

ข้อ 5 หลักสตูรการสอบคัดเลือก 

ง. ภาคความรู้ทั่วไป 

สอบความรู้เกี่ยวกับงานของกรมชลประทาน ระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (สอบข้อเขียน) 

(ให้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที  คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

จ. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2  สอบความรู้เกี่ยวกับช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก และเทคนิคการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างในสนาม 

ต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 2  สอบความรู้ เกี่ยวกับการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล 
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ฉ. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสมในการที่
จะปฏิบัติงานในหน้าที่  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ข้อ 6 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ กับ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

  คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  พร้อมกับก าหนดวัน เวลา       
สถานที่สอบ  ให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

ข้อ 7 ผลการสอบคัดเลือก 

  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

ข้อ 8 การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

  การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  จะเรียงตามล าดับตัวอักษร 

                                                   ประกาศ  ณ  วันที่            พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 
    
 
   

     (นายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข) 
     ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๕ ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                   อธบิดีกรมชลประทาน 
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