
                                                  ผนวก ก 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่ง 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  ปฏิบัติงานด้าน
ช่างโยธาตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1.ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามหลัก
วิชาช่าง  ความต้องการของหน่วยงาน  และงบประมาณที่ได้รับ 
 1.2 ตรวจสอบ  แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบ  รูปและรายการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง  เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง  งานปรับปรุง และซ่อมแซม  หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมายพร้อม
รายงานความก้าวหน้าของงาน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล  เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

 2.ด้านการบริการ 
 2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
 2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม  กับหน่วยงานราชการ  เอกชนหรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 

3.คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม 
โยธา ส ารวจก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท. และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 3.ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานก่อสร่าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.ความรู้และความสามารถ 
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง
ที่จะจ้าง) 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข.) 
  

       
 
 
      100 คะแนน 
      100 คะแนน 
      

โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย 

2.คุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.) 
1.1 บุคลิกท่วงทีวาจา 
1.2 ความคิดริเริ่มปฏิภาณไหวพริบ 
1.3 มนุษยสัมพันธ์ 
1.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
1.5 การแต่งกาย 
 

      100 คะแนน โดยวิธีสัมภาษณ์ 

รวม      300 คะแนน  
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 

1.รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เวลา 09.00 น. – 09.15 น. 

2.ประเมินสมรรถนะ  โดยวิธกีารสอบข้อเขียน เวลา 09.20 น. – 11.30 น. 

3.ประเมินสมรรถนะ  โดยวิธสีอบสัมภาษณ์    เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

 

หมายเหตุ  หากไม่มารายงานตัวตามก าหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 

 

 

 

 

 



2. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป 
     ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

อัตราค่าตอบแทน  

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.- บาท 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ด าเนินการสรรหาด้วยวิธีการเลือกสรรด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยวิธีการพิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงที 
วาจา อุปนิสัย การแต่งกาย ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ  (100 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายละเอียดเกี่ยวกับรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

1. ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานทางช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงาน
ช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเก่ียวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การค านวณแบบด้าน
ช่างโยธา   การควบคุม  การก่อสร้างด้านช่างโยธา  การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา   การให้
ค าปรึกษาแนะน า  หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านโยธา และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง     สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี 

ค่าตอบแทน      วุฒิ ปวช.          9,400.- บาท/เดือน 
  วุฒิ ปวท.       10,840.- บาท/เดือน 
  วุฒิ ปวส. 11,500.- บาท/เดิอน 

   

 

 


