ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานและตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
……………………………………..
ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1004/ว 17
ลงวั นที่ 11 ธั นวาคม 2556 เรื ่อ ง การสรรหาโดยการสอบแข่ง ขัน เพื ่อ บรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการ
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่าง 1 ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,250 บาท
หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่าง 1 ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,250 บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การกําหนด
ปั จจั ย หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ได้ รับเงินเดื อนแรกบรรจุ ตามคุ ณวุฒิ ตามช่ วงเงินเดื อน กรม
อุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 หรือที่ ก.พ. จะกําหนด
2. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติงานของตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

-2ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญ ญั ตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้น ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปี แล้ว และในกรณี มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มี
สิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้น
จากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้า
สอบแข่งขัน เพื่ อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538

-33.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งดังนี้
3.2.1 ตํ าแหน่ งนายช่ างโยธาปฏิ บั ติ งาน ได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง
สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือสูงกว่า
3.2.2 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มกราคม
2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(1) ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน https://tmd.thaijobjob.com
หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
และตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทําการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์
ในภายหลัง
ในกรณี ที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
4.2 ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ในข้อ (3) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 – 23 มกราคม 2563 ภายในเวลาทําการของ
ธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานและนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน 230
บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-44.4 ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ
กําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์
ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ”
5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวั น ปิ ด รั บ สมั ค รสอบ คื อ วั น ที่ 22 มกราคม 2563 ทั้ งนี้ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น
ประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
5.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่
ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมอุตุนิยมวิทยา จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com “การประกาศ
รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
7. หลักสูตรและวิธีการสอบ
7.1 ภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใช้ เฉพาะตํ า แหน่ ง (คะแนนเต็ ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
7.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารทํ างาน จากการสั งเกตพฤติ ก รรมที่ ป รากฏของผู้ เข้ า สอบและจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้

-5เป็ น ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ วงที วาจา อุป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
8. หลักฐานทีต่ ้องนํามายืน่ ในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
8.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
โดยมีรูปถ่ายติดไว้และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน (ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ)
8.2 ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
8.3 สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้ งนี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ าเป็ น ผู้ สํ าเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น ประกาศนี ย บั ต รของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่
ปิดรับสมัครคือ วันที่ 22 มกราคม 2563 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อม
ใบสมัครได้ให้นําหนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให้ โดยระบุ ส าขาที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษาและ
วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
8.4 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญ การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
8.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ใน
ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ
วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร และเอกสารตามข้อ
8.2 – 8.5 ให้ใส่ซองขนาด A4 พร้อมจ่าหน้าซองโดยระบุชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบและระบุ
ประเภทสําเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเรียงตามลําดับ
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ จะถื อว่าเป็ นผู้ส อบแข่งขันได้ ต้องเป็ นผู้ ส อบได้ค ะแนนในการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และคะแนนในการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

-610. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา จะประกาศการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ท างเว็ บ ไซต์
https://tmd.thaijobjob.com โดยเรี ย งลํ าดั บ ที่ จ ากผู้ ได้ ค ะแนนรวมสู งสุ ด ลงมาตามลํ าดั บ ในกรณี ที่ มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดย
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
กรมอุตุนิยมวิทยา จะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกัน
นี้ โปรดอย่างได้หลงเชื่อและแจ้งให้กรมอุตุนิยมวิทยาทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค)
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

แนบท้ายประกาศกรมอุตุนยิ มวิทยา ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
------------------------------------หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้
ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(2) ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้
ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการ
ก่อสร้าง และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

-2หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม
200 คะแนน) ดังนี้
(1) ทดสอบความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ งานด้ า นโยธา ได้ แ ก่ การเขี ย นแบบ
ประมาณราคาก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง การตรวจและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน งาน
สาธารณูปโภค และการทดสอบวัสดุ
(2) ทดสอบความรู้ เกี่ ย วกั บ การสํ า รวจและการเขี ย นแผนที่ ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
เครื่องหมายและมาตรฐานในการทําแผนที่
(3) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
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ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ งไม่ จํ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ สํ า เร็จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนใน
กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ด้านการปฏิบตั ิการ
1) ออกแบบ ผลิต พัฒนา ทดสอบ ทดลอง ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับแต่ง แก้ไขเครื่องมือ
และอุปกรณ์การตรวจอากาศ เพื่อให้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาได้มาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลกและนํามาใช้
ประโยชน์ในกิจการอุตุนิยมวิทยาได้อย่างคุ้มค่า
2) บํารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาประเภทจักรกล ไฟฟ้า และ
เครื่องยนต์ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
3) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บํารุงรักษา
ด้านการบริการ
1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานด้านออกแบบ ผลิต พัฒนา ทดสอบ
ทดลอง ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับแต่ง แก้ไข ซ่อมแซม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาที่
ตนรับผิดชอบแก่บุคคลในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช าเครื่ อ งกล สาขาวิ ช าเทคนิ ค การผลิ ต
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (คะแนน
เต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
- กลศาสตร์และความแข็งแรงวัสดุ
- วัสดุช่างและโลหะวิทยาในงานเชื่อม
- การตรวจสอบและการทดสอบวัสดุในงานอุตสาหกรรม
- กระบวนการเชื่อมและเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
- การออกแบบและเทคโนโลยีแม่พิมพ์โลหะ
- การอ่านแบบและการเขียนแบบเครื่องกล
- ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
-------------------------------------------

