
 
 

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

_______________________ 
 
 ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง 
ของพนั กงานราชการ  พ .ศ .  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน และขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒. ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกิน
ครั้งละ ๔ ปี และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจําทุกปีตามเงื่อนไขที่กําหนด รวมทั้ง 
จะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี 
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) คือ 
    (๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
    (๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (๔.๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (๔.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (๔.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

(๗) ไม่เป็นผู้ ... 
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   (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง 
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น 
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มาย่ืนด้วย 
  ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๔. การรับสมัคร
  ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม ๒๐๑  
กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ต้ังแต่วันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔   
ในวันและเวลาราชการ  
  ๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
   (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายคร้ังเดียวกัน ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป 
   (๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา หรือสําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร 
และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับ
ตําแหน่งที่รับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔        
   (๓) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว-
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   (๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล) 
   ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย 
  ๔.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในวันยื่นใบสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้อง
ดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
  ๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง 
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่ง 
ที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร 
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และกรมโยธาธิการและผังเมืองจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสอบ 

๕. การประกาศ ... 
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 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
และประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ที่ปิดประกาศ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  และทาง www.dpt.go.th หัวข้อ ประกาศ - ข่าว หน้า “ประกาศการรับสมัครงาน” 
 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๗. เกณฑ์การตัดสิน
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมิน 
ในแต่ละสมรรถนะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน
สมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ ๓ - ๕ มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
 ๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
  กรมโยธาธิการและผังเมืองจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ 
ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง และทาง www.dpt.go.th หัวข้อ ประกาศ - ข่าว หน้า “ประกาศการรับสมัครงาน”  
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่ 
วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 ๙. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด 

      ประกาศ ณ วันที่   ๑๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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รายละเอียดชือ่ตําแหน่งที่รบัสมัคร กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง 
แนบท้ายประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง  ลงวันที่   ๑๘   เมษายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 

ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่ง กลุ่มงาน 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
อัตราว่าง 
ที่จะจัดจ้าง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑ พนักงานบริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ๙,๕๓๐ ๖ ปริญญาตรี   

๒ พนักงานวิศวกรไฟฟ้า วิชาชีพเฉพาะ ๑๐,๓๓๐ ๑ ปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
๓ พนักงานวิศวกรเครื่องกล วิชาชีพเฉพาะ ๑๐,๓๓๐ ๓ ปริญญาตรีทางวิศวกรรมเครื่องกล 
๔ พนักงานวิศวกรโยธา วิชาชีพเฉพาะ ๑๐,๓๓๐ ๘ ปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา 
๕ พนักงานมัณฑนากร บริหารทั่วไป ๑๑,๓๑๐ ๒ ปริญญาตรี 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
และประยุกต์ศิลป์  
ทางสถาปัตยกรรมภายใน  
หรือทางมัณฑนศิลป ์

๖ พนักงานโยธา เทคนิค ๘,๕๒๐ ๔ - ปวท. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรม-   
  โยธา 
- ปวส. วิชาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา 

๗ พนักงานบุคลากร บริหารทั่วไป ๙,๕๓๐ ๑ ปริญญาตรี 
๘ พนักงานวิเทศสัมพันธ์ บริหารทั่วไป ๙,๕๓๐ ๑ ปริญญาตรี 
๙ พนักงานบรรณารักษ์ บริหารทั่วไป ๙,๕๓๐ ๑ ปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์, 

บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศ-
ศาสตร์, สารสนเทศศึกษา,  
สารนิเทศศาสตร์ 

๑๐ พนักงานโสตทัศนศึกษา บริหารทั่วไป ๙,๕๓๐ ๑ ปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน,  
เวชนิทัศน์ 

๑๑ พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ บริหารทั่วไป ๙,๕๓๐ ๑ ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ 
๑๒ พนักงานไฟฟ้า เทคนิค ๘,๕๒๐ ๑ - ปวท. สาขาวิชาเทคนิค-  

  วิศวกรรมไฟฟ้า, เทคนิควิศวกรรม- 
  อิเล็กทรอนิกส์ 
- ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, 
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๓ พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารทั่วไป ๙,๕๓๐ ๑ ปริญญาตรี 
๑๔ พนักงานตรวจสอบภายใน บริหารทั่วไป ๙,๕๓๐ ๑ ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี, 

บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ 
๑๕ พนักงานวางผังเมือง บริหารทั่วไป ๑๑,๖๔๐ ๓ ปริญญาโททางผังเมือง  

หรือทางสถาปัตยกรรม 
๑๖ พนักงานวิชาการเงินและบัญชี บริหารทั่วไป ๙,๕๓๐ ๑ ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี, 

บริหารธุรกิจ 
๑๗ พนักงานช่างไม ้ เทคนิค ๗,๐๑๐ ๑ - ปวช.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ 

- มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
  ในงานช่างไม้เป็นอย่างดี และเคย- 
  ปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

 



- ๕ - 
รายละเอียดขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

แนบท้ายประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่  ๑๘   เมษายน  ๒๕๕๔ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - ตําแหน่ง ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

๑ พนักงานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานคอมพิวเตอร์ 
จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดระเบียบวาระการประชุม จดรายงาน 
การประชุม การร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป การเวียนหนังสือ ระเบียบ
คําสั่ง ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามมติของที่ประชุมและปฏิบัติงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒ พนักงานวิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ 
การออกแบบและคํานวณอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมการก่อสร้างในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติ
ต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
การวางโครงการสร้างหรือประกอบสิ่งต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า  
การให้ คํ าปรึ กษาแนะนํ าหรื อตรวจสอบที่ เ กี่ ย วกับงานในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงงานดังกล่าวข้างต้นนี้ ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ใน
ประเภทตามที่กําหนดไว้สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓ พนักงานวิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล การควบคุมและ
อํานวยการสร้างในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย 
ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการ
ตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล การวางโครงสร้างหรือประกอบ
สิ่งใดๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล การติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบ 
ท่ีเกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ซ่ึงงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมี
ลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กําหนดไว้สําหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔ พนักงานวิศวกรโยธา ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการสํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ 
คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบํารุง งานบูรณะ 
ซ่อมแซม หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ
แบบแปลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุ 
ท่ีใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บํารุง บูรณะ
ซ่อมแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหางานวิศวกรรม
โยธา พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จัดทํารายละเอียดและรายการด้านคมนาคม
ขนส่งและสาธารณูปโภคประกอบผังเมือง ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และ
จัดทําแผนผังระบบคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๕ พนักงานมัณฑนากร ปฏิบัติงานออกแบบตกแต่งภายใน ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การศึกษา ความต้องการในการตกแต่งภายในอาคารต่างๆ แล้วนํามา
คํานวณการออกแบบ เขียนแบบ และคํานวณราคาวัสดุ และปฏิบัติหน้าท่ี
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 



- ๖ - 
รายละเอียดขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

แนบท้ายประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๔ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - ตําแหน่ง ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

๖ พนักงานโยธา มีหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการสํารวจภาคสนาม เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่  
และบํารุงรักษาด้านโยธา การคํานวณออกแบบด้านช่างโยธา ดําเนินการ
เกี่ยวกับการสํารวจ และประมาณราคา รายละเอียดแบบก่อสร้าง 
ควบคุมดูแล สํารวจ ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลพื้นท่ีอาคารเพื่อประกอบการ
พิจารณาออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน การใช้ท่ีดินและ
อาคารบนพื้นที่ในด้านขนาด ท่ีตั้งรูปทรงสันฐาน แปลงท่ีดิน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามผังเมือง ท่ีประกาศเป็นกฎกระทรวง รวมท้ัง ผังแนะแนว
พัฒนาระดับต่างๆ ในด้านการใช้ประโยชน์ ท่ีดินและระบบคมนาคม
จัดเตรียมและทําแผนที่ การปฏิบัติงานภาคสนาม และประกอบการ
นําเสนอรายงานการวิเคราะห์ประเมินผลผังเมือง และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๗ พนักงานบุคลากร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการ 
วางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน
และเงินประจํา ตําแหน่ง  การสรรหา  การบรรจุ  และการแต่ งตั้ ง 
การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจาก
ราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๘ พนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานทางวิเทศสัมพันธ์ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อ
ประสานงานกับองค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญหรือ
เจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ หน่วยชํานาญพิเศษต่างๆ ตลอดจนการแปลเอกสาร
และร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๙ พนักงานบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดหา 
และคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ 
ทําบัตรรายการ ทําบรรณานุกรม ทําดรรชนี ทําสาระสังเขป จัดทําคู่มือ
การศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด 
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติ งานทางโสตทัศนศึกษา  ซ่ึ ง มีลักษณะงานที่ป ฏิบัติ เกี่ ยว กับ 
การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการนํามาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของ
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการบรรยาย  
การประชุม การฝึกอบรม และนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  
และแผนงานของส่วนราชการต่างๆ การควบคุมการใช้ การจัดหา  
และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 



- ๗ - 
รายละเอียดขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

แนบท้ายประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๔ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - ตําแหน่ง ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

๑๑ พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์และการเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
การทํางาน วางแผนงานกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูล
สําหรับงานที่มีปัญหายุ่งยาก หรือมีความจําเป็นรีบด่วน ควบคุม ตรวจสอบ 
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
คําสั่งชุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทันกับวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เผยแพร่ข้อมูล และวิชาการ และการดําเนินงานวางแผนการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และคําสั่งชุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทันกับวิวัฒนาการของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ข้อมูล และวิชาการ และการดําเนินงาน 
วางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คําแนะนํา ปรึกษา อบรม ชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๒ พนักงานไฟฟ้า สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง 
ควบคุมการใช้งาน ดูแล บํารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า  ระบบเครื่องปรับอากาศ  ระบบไฟฟ้าสื่อสาร  
และ โท รคมนาคม  ร ะบบส า รสน เทศ  ร ะบบควบคุ ม อั ต โ น มั ติ  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๓ พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มีความรู้ ความชํานาญ 
ในงานการผัง เมือง  กําหนดหลักสูตรเนื้อหาทางวิชาการ  เทคนิค 
การฝึกอบรมทั้งประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอวิทยากรที่ มีความรู้  
ความชํานาญ มาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมโยธาธิการ- 
และผังเมือง ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ และคู่มือ
ท่ีใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๔ พนักงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่ วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน 
การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ ให้สอดคล้อง
กับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กําหนดหลักเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน 
และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ 
มาตรการ การควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๕ พนักงานวางผังเมือง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทําหลักเกณฑ ์
และกําหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
และอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คําปรึกษา ข้อคิด 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กํากับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
ผังเมือง กําหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง 
จัดทําเอกสารคู่ มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 



- ๘ - 
รายละเอียดขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

แนบท้ายประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่   ๑๘   เมษายน  ๒๕๕๔ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - ตําแหน่ง ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

๑๖ พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเงิน การงบประมาณ การบัญชีท่ัวไปของส่วนราชการ การศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง 
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๗ พนักงานช่างไม ้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ท่ีทําด้วยไม้ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้งาน ทดลองทําแบบผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง ทํางานปลูกสร้าง ทํางานปูน และคอนกรีต ออกแบบเกี่ยวกับ 
งานไม้ซ่ึงไม่ใช้โครงสร้าง ประมาณราคางานไม้ วางแผนควบคุมงาน 
ตลอดจนควบคุมการใช้และบูรณะซ่อมแซมเคร่ืองมือกลไม้ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 



- ๙ - 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แนบท้ายประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ลงวันที่   ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
______________________ 

ผู้สมคัรสอบตาํแหน่งพนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้า พนกังานวิศวกรโยธา พนักงานวิศวกรไฟฟา้  
พนักงานวิศวกรเครื่องกล  และพนักงานวางผังเมือง 

ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมนิสมรรถนะตามรายการ  ดังนี ้
 

ลําดับ
ที่ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติและความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างอํานาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการ-
และผังเมือง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย-
พนักงานราชการ 
 

๑๐๐ สัมภาษณ ์

๒ ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่าย-
งานที่จะให้ปฏิบัติ 
 

๑๐๐ สัมภาษณ ์
 

๓ ความรู้ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ 
 

๓๐ สัมภาษณ ์

๔ ความสามารถที่จะทํางานในหน้าที่ หรือรับการอบรม
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

๓๐ สัมภาษณ ์

๕ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ ๔๐ สัมภาษณ ์
 

 



- ๑๐ - 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แนบท้ายประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ลงวันที่   ๑๘    เมษายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
__________________________ 

ผู้สมคัรสอบตาํแหน่งพนักงานชา่งไม้ 
ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมนิสมรรถนะตามรายการ ดังนี ้

 
ลําดับ
ที่ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
ขอบข่ายของงานที่จะให้ปฏิบัติ 
 

๑๐๐ สัมภาษณ ์
และ/หรือให ้

ทดลองปฏิบัติงาน 

๒ ความพร้อมที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด 
 

๕๐ สัมภาษณ ์

๓ ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที ่
 

๓๐ สัมภาษณ ์

๔ ความสามารถที่จะทํางานในหน้าที ่หรือรับการอบรม
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที ่
 

๓๐ สัมภาษณ ์

๕ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 
 

๔๐ สัมภาษณ ์

 



- ๑๑ - 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แนบท้ายประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ลงวันที่   ๑๘   เมษายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
__________________________ 

ผู้สมคัรสอบตาํแหน่งพนักงานมัณฑนากร 
ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมนิสมรรถนะตามรายการ ดังนี ้

 
ลําดับ
ที่ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ด้านออกแบบงานตกแต่งภายใน 
 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

๒ ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ต่างๆ ออกแบบและเขียนแบบ งานตกแต่งภายใน การทํา 
Presentation ด้วยคอมพิวเตอร์ และทดสอบความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างอํานาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการ- 
และผัง เมือง  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วย 
พนักงานราชการ 
  

๑๐๐ สัมภาษณ์ และ 
พิจารณาจากผลงาน 

(portfolio) 

๓ ความรู้ ที่ อ าจ ใช้ เ ป็ นประ โยชน์ ในการปฏิ บั ติ ง าน 
ในหน้าที่ 
 

๓๐ สัมภาษณ ์

๔ ความสามารถที่จะทํางานในหน้าที่ หรือรับการอบรม 
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

๓๐ สัมภาษณ ์

๕ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 
 

๔๐ สัมภาษณ ์

 



- ๑๒ - 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แนบท้ายประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ลงวันที่   ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
__________________________ 

ผู้สมคัรสอบตาํแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานบุคลากร พนักงานวเิทศสมัพันธ์  
พนักงานบรรณารักษ์ พนักงานโสตทัศนศกึษา พนักงานระบบคอมพิวเตอร์  

พนักงานพัฒนาทรพัยากรบุคคล พนักงานตรวจสอบภายใน และพนกังานวิชาการเงินและบญัช ี
ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมนิสมรรถนะตามรายการ ดังนี ้

 
ลําดับ
ที่ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร-ี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร-
ราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อํานาจหน้าที่
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การใช้คอมพิวเตอร์ 
 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่จะให้
ปฏิบัติ 
 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

๓ ความรู้ ที่ อ าจ ใช้ เ ป็ นประ โยชน์ ในการปฏิ บั ติ ง าน 
ในหน้าที่ 
 

๓๐ สัมภาษณ ์

๔ ความสามารถที่จะทํางานในหน้าที่ หรือรับการอบรม 
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

๓๐ สัมภาษณ ์

๕ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 
 

๔๐ สัมภาษณ ์

 
 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ก่อน
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินที่เหลือ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
จะได้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ และจะประกาศให้ทราบ ต่อไป 



 

 


