








เอกสารแนบ 1 

1 นายชางเครื่องกล ปฏิบัติงานทางชางเครื่องกล มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 1) มีความรูเกี่ยวกับงานเครื่องกล 1) ปวช.= 11,280

โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง 1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 2) ปวท. หรือ 

หรือหลายอยาง เชน    ในสาขาวิชาเครื่องกล    การสหกรณ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว     อนุปริญญา 2 ป

1) ดําเนินการตรวจสอบ ควบคุม บํารุงรักษา    สาขาวิชาชางยนต    และเหตุการณปจจุบัน     = 13,010

   ซอมแซมแกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล    สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 3) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) ปวส. หรือ 

   ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ และ    สาขาวิชาเทคนิคโลหะ    ธุรการและงานสารบรรณ     อนุปริญญา 3 ป

   งานดานเครื่องกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ    สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ 4) มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวย     = 13,800

2) ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล    สาขาวิชาชางกลการเกษตร    ระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมาย

   การผลิตชิ้นสวนเครื่องมือ และ 2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)    วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

   อุปกรณติดตั้ง ทดลอง สอบเทียบเครื่องมือ    หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ป ตอจาก    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

   ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ    ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย    พนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ 

   และงานดานเครื่องกล เพื่อใหเกิด    หรือเทียบเทา    ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใช

   ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน    ในสาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล    ในการปฏิบัติงานในหนาที่

3) วิเคราะห กําหนดแผนการใช 3) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 5) มีทักษะในการคิดคํานวณขอมูล

   การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล    หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน    การใชคอมพิวเตอร การจัดการขอมูล

   การจัดหาและจําหนายแผนผังรายละเอียด    ในสาขาวิชาเครื่องกล    เพื่อประโยชนของงาน และการใชภาษา

   การติดตั้งเครื่องตรวจสอบสภาพรถและ    สาขาวิชาชางยนต    ภาษาอังกฤษ

   อุปกรณ เพื่อปรับปรุงการทํางาน    สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 6) มีความสามารถในการสืบเสาะ

   ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัด    สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ    หาขอมูลการตรวจสอบความถูกตอง

   งบประมาณ    สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล    ตามกระบวนงาน และการปรับตัวหรือ

   ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานราชการ  กรมสงเสริมสหกรณ
1. กลุมงานเทคนิค      ตําแหนง นายชางเครื่องกล                                                  

ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ความรูความสามารถ

(สอบขอเขียน/สัมภาษณ)
อัตรา

คาตอบแทน



เอกสารแนบ 1 

1. กลุมงานเทคนิค      ตําแหนง นายชางเครื่องกล                                                  

ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ความรูความสามารถ

(สอบขอเขียน/สัมภาษณ)
อัตรา

คาตอบแทน
4) จัดทํา ควบคุมงบประมาณ และกําหนด 7) มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือ

   คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ    จําเปนกับงานที่จะปฏิบัติ เชน

   เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักรกล    ปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี 

   ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกลที่จําเปน    การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

   ในการใชงาน เพื่อชวยในการดําเนินงาน    การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ

   สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    จริยธรรมและการทํางานเปนทีม

5) ตรวจสอบความถูกตองของการใชอุปกรณ

   เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักรกล

   ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกล

   เพื่อควบคุมความเรียบรอยและ

   ปองกันการสูญหาย

6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน

   การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่

   ที่เกี่ยวของ หรืองานที่ไดรับมอบหมาย



เอกสารแนบ 1

2 นายชางโยธา ปฏิบัติงานทางชางโยธา มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 1) มีความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนง 1) ปวช.= 11,280

โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง 1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    นายชางโยธา เกี่ยวกับงานสํารวจ 2) ปวท. หรือ 

หรือหลายอยาง เชน    ในสาขาวิชากอสราง    งานเขียนแบบ การประมาณราคา     อนุปริญญา 2 ป

1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง 2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)    วัสดุกอสราง การบริหารงานกอสราง     = 13,010

   บํารุงรักษา โครงการกอสรางตางๆ เพื่อให    หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ป ตอจาก    การตรวจงานกอสราง กฎหมายและ 3) ปวส. หรือ 

   ตรงตามหลักวิชาชาง ความตองการ    ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย    สัญญากอสราง เทคนิคกอสราง และ     อนุปริญญา 3 ป

   ของหนวยงาน และงบประมาณที่ไดรับ    หรือเทียบเทา    ปฏิบัติงานกอสราง     = 13,800

2) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียด    ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ 2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

   ของงานใหตรงกับรูปแบบและรายการ เพื่อให    สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ    การสหกรณ และเหตุการณปจจุบัน

   การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานกอสราง 3) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

3) ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช 3) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    ธุรการและงานสารบรรณ

   ตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณราคาคากอสราง    หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจาก 4) มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวย

4) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และ    ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย    ระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมาย

   งานซอมแซม หรือตรวจการจางตามที่    หรือเทียบเทา    วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

   ไดรับมอบหมาย พรอมรายงานความกาวหนา    ในสาขาวิชาโยธา    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

   ของงาน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด    สาขาวิชาสํารวจ หรือ    พนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ 

5) รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพื่อการศึกษา    สาขาวิชาการกอสราง    ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใช

   วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง    ในการปฏิบัติงานในหนาที่

6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน

   การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่

   ที่เกี่ยวของ หรืองานที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานราชการ  กรมสงเสริมสหกรณ
2. กลุมงานเทคนิค       ตําแหนง นายชางโยธา

ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรูความสามารถ
(สอบขอเขียน/สัมภาษณ)

อัตรา
คาตอบแทน



เอกสารแนบ 1

2. กลุมงานเทคนิค       ตําแหนง นายชางโยธา

ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรูความสามารถ
(สอบขอเขียน/สัมภาษณ)

อัตรา
คาตอบแทน

5) มีทักษะในการคิดคํานวณขอมูล

   การใชคอมพิวเตอร การจัดการขอมูล

   เพื่อประโยชนของงาน และการใชภาษา

   ภาษาอังกฤษ

6) มีความสามารถในการสืบเสาะ

   หาขอมูลการตรวจสอบความถูกตอง

   ตามกระบวนงาน และการปรับตัวหรือ

   ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน

7) มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือ

   จําเปนกับงานที่จะปฏิบัติ เชน

   ปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี 

   การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

   การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ

   จริยธรรมและการทํางานเปนทีม

   จริยธรรมและการทํางานเปนทีม



เอกสารแนบทาย 2 

การประเมินสมรรถนะ (การสอบ) ของตําแหนง นายชางเคร่ืองกล  กลุมงานเทคนิค 
  ประเมิน 

   คร้ังที่ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการ 

ประเมิน 

1 1) มีความรูเกี่ยวกับงานเคร่ืองกล                                                    
2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสหกรณ เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว     
และเหตุการณปจจุบัน                                                                
3) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ           
4) มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือน 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่                                                                     
5) มีทักษะในการคิดคํานวณขอมูลการใชคอมพิวเตอร การจัดการขอมูล     
เพ่ือประโยชนของงาน และการใชภาษาภาษาอังกฤษ                                 
6) มีความสามารถในการสืบเสาะ หาขอมูลการตรวจสอบความถูกตอง      
ตามกระบวนงาน และการปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน 

200 สอบขอเขียน 

 

2 1) มีความรูความเขาใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงท่ีสมัครสอบ    
2) มีคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสมหรือจําเปนกับงานท่ีจะปฏิบัติ เชน ปฏิบัติงาน
แบบมุงผลสัมฤทธ์ิ บริการที่ดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ            
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ จริยธรรมและการทํางานเปนทีม 

 

100 สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทาย 2 

                 การประเมินสมรรถนะ (การสอบ) ของตําแหนง นายชางโยธา  กลุมงานเทคนิค 
  ประเมิน 

   คร้ังที่ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการ 

ประเมิน 

1 1) มีความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนง นายชางโยธา เกี่ยวกับงานสํารวจงานเขียน
แบบ การประมาณราคาวัสดุกอสราง การบริหารงานกอสราง การตรวจงาน
กอสราง กฎหมายและสัญญากอสราง เทคนิคกอสราง และปฏิบัติงานกอสราง
2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การสหกรณ และเหตุการณปจจุบัน           
3) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ         
4) มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือน 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่                                                                     
5) มีทักษะในการคิดคํานวณขอมูล การใชคอมพิวเตอร การจัดการขอมูลเพ่ือ
ประโยชนของงาน และการใชภาษาภาษาอังกฤษ                                 
6) มีความสามารถในการสืบเสาะ หาขอมูลการตรวจสอบความถูกตอง            
ตามกระบวนงาน และการปรับตัวหรือ ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน 

200 สอบขอเขียน 

 

2 1) มีความรูความเขาใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงท่ีสมัครสอบ    
2) มีคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสมหรือจําเปนกับงานท่ีจะปฏิบัติ เชน ปฏิบัติงาน
แบบมุงผลสัมฤทธ์ิ บริการที่ดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ            
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ จริยธรรมและการทํางานเปนทีม 

 

100 สอบสัมภาษณ 

 

 

 


