ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมยุทธดืกษาทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย กรมยุทธดืกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรและจ้างเป็น
พนักงานราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ขื่อดำแหนุ่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
๑.๑

พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท

และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒1๐๐๐ บาท
๑.๒

พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ

๑๑,๒๘๐ บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
**

๑.๓

ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท

และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๑.๔

พนักงานการสูทกรรม กลุ่ม งานบริก าร จำนวน ๔ อัตรา ค่า ตอบแทนเดื^ นละ

๑๐,๔๓๐ บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๑.๕

พนักงานซักรีด กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท

และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๒. ลักษณะงานและความรันผิดชอบของตำแหน่ง

๒.๑.๑ รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
๒.๑.๒ เก็บรักษาและอบุรักษ์พัสดุ
๒.๑.๓ ยกชนพัสดุ จัด'ระเปีย'บ ในการเก็บและทำความสะอาดคลัง
๒.๑.๔ ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพี่อเสนอรายงานสถานสภาพ
๒.๑.๕ การจัดทำรายการ หรีอหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
๒.๑.๖ รวบรวมข้อ มูล และจัด ทำสถิต ิก ารเบกจ่า ย รวมทั้ง จัด ทำแผนเพี่อ เป็น
ข้อมูลในการจัดหาพัสดุ
๒.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒

พนักงานการเงินและ1
บัณ1
ซี
๒.๒.๑ จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
๒.๒,๒ ปฏิบ ัต ิง านเกี่ย วกับ การเงิน การบัญ ชี และการงบประมาณ ตามที่

.' ผู้บังคับบัญขามอบหมาย
๒.๒.๓ บันทํกรายการในสมุดลงรายการเนี้องด้น จัดทำบัญ ชีแยกประเภท และ
ทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
๒.๒.๔ ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย

๒.๒.๕ รับและจ่ายเงิน...

-๒๒.๒.๔ รับ และจ่า ยเงิน ตามหลัก ฐาน พร้อ มทั้ง รับ ผิด ชอบเงิน ที่ร ับ จ่า ยเฉพาะ
ในหน้าที่ของตน
๒.๒.๖ ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณึ
ที่รับเงินใปจ่าย
๒.๒.ฝ เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดกัย
๒.๒.๘ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวช้อง
๒.๒.๙ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๓

ช่างโยธา
๒.๓.๑ สร้าง ซ่อม คัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับอาคาร พื้นที่ ถนน รั้ว ท่อทาง

ระบายนํ้า สะพาน ท่าเทียบเรือ เขื่อน สนามบิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
๒.๓.๒ ตรวจสอบและทดลองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และทดสอบงานก่อสร้างตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ
๒.๓.๓ ช่วยเหลือในการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา
๒.๓.๔ ควบคุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ
๒.๓.๔ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๓.๖ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานชองวิศวกร
๒.๓.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานโยธา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๓.๘ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวช้อง
๒.๓.๙ ปฏิบัตงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๔

พนักงานลูหกรรม
๒.๔.๑ ประกอบอาหาร ทำความสะอาดห้อ งครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ต่าง ๆ

ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง
๒.๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๔

พบักงานซักรีด
๒.๔.๑ ซักผ้า รีดผ้า สิ่งอุปกรณ์ที่ทำจากผ้า หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แทนผ้า
๒.๔.๒ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
๒.๔.๓ ควบคุมและบันทีก สิ่งอุปกรณ์สันเปลืองที่เกี่ยวกับการซักรีด
๒.๔.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท!ต้รับอนุมืตให้จ้างเป็นผนักงานราชการ จนลืงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔เอ๗
๔. คุณสมบิตชองผู้มืสิทธิสมัคร
๔.๑

คุณสมบิ!ทํ่วไปชองผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มืลัญชาติไทย
๔.๑.๒ มือายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี นับถงวันที่รับสมัคร
๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประนุช ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้วยความบริสุทธ
๔.๑.๔ ไม่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพบักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

๔.๑.๔ ไม่เป็นผ้ดำรง...

เ•๓ -

๔.๑.๕ ไม่เ ป็น ผู้ด ำรงตำแหน่ง ทางการเมือ ง กรรมการพรรคการเมือ ง หรือ
เจ้าหน้าที่ไนพรรคการเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ
หรือจตพินเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.ฟ ไม่เป็นผู้ที่อยูในระหว,างถูกสังให้พักราชการ หรือถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจชองสังคม และไม่เป็น
ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเช้ารับราชการ
๔๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔๑.๑๐ ไม่เป็น ผู้เคยต้อ งรับ โทษจำคุก โดยคำพิพ ากษาถึง ที่อ ุด ให้จ ำคุก เพราะ
กระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส์าหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐ
๔๑.๑๒ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษา
โทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔๑.๔ และ ๔๑.๔ อนุโลมให้สมัครไต้ แต่หากผ่านการเลือกสรร
จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง
๔๒

คุณสมบัติเฉพาะ
๔๒.๑ พน้กงานพัสคุ
๔๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงดีกษาธิการ
๔๒.๑.๒ มืผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐
๔๒.๑.๓ รับสมัคร เพศชาย/หญิง
๔๒.๑.๔ เพศชาย ต้องพันภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
๔๒.๒ พปิภงานการเงินและบัญชี
๔๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ต้านการเงิน

การบัญชี หรือในสาชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๔๒.๒.๒ มืผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐
๔.๒.๒.๓ รับสมัคร เพศชาย/หญิง
๔๒.๒.๔ เพศชาย ต้องพันภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
๔๒.๓ ช่างโยธา
๔๒.๓.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง
หรือ ในกรณีท ี่เ ป็น งาน (ช่า งโยธา) ที่ต ้อ งใช้ท ัก ษะเฉพาะชองบุค คลซึ่ง มืไ ต้ผ ่า นการเรีย นการสอน
ในสถาบัน การศึก ษาใดเป็น การเฉพาะ ผู้น ั้น จะต้อ งมืค วามรู้ค วามสามารถ และทัก ษะในงาน (ช่างโยธา)
ที่จะปฏิบัติไม่ตากว่า ๔ ปี (ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)
๔๒.๓.๒ มืผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๐0
๔.๒.๓.๓ รับสมัคร เพศชาย/หญิง
๔ ๒ . ๓.๔ เพศชาย ต้องพันภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
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๔.๒.๔ หนักงานซักรีด
๔.๒.๔.๑ สำเร็จการสืกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมสืกษาตอนต้นของกระทรวงศีกษาธิการ
๔.๒.๔.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐
๔.๒.๔.๓ รับสมัคร เพศขาย/หญิง
๔.๒.๔๔ เพศขาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
๔๓

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
ล้าเป็นผู้ที่มีประสบการถ3ปฎินัติงานในต้าแหน่งที่สมัคร จะไต้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

^
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๔๑

ี?

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครต้วยตนเองที่ กองกาลังพล กองบัญชาการ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ถีงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เในวันและเวลาราชการ)
สามารถติดต่อสอบถามไต้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๓๔๒๔๔๑
๔.๒

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สำเนา จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้
๔.๒.๑ รูปถ่ายครี่งดัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกน

๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๔.๒.๒ สำเนาประกาศนีย บัต รหรือ ระเบีย นแสดงผลการศึก ษาครบหลัก สูต ร
(กรณียังไมใต้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับดำแหน่งที่รับสมัคร
๔๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้สมัคร
๔๒.๔ สำเนาทะเบียนน้านของผู้สมัคร
๔๒.๔ สำเนาหลักฐานการดัดเลือกทหาร (สด.๙1สด.๘ หรือ สด.๔๓)
๔๒.๖ สำเนาหลักฐานอื่น เข่น ใบเปลี่ย นขื่อ - นามสกล ใบสำศัญ การสมรส
(ในกรณีที่ขื่อ - นามสฤล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๔๒.๗ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๔๐ บาท
๔๓

เงื่อนไขในการสมัคร
๔๓.๑ ผู้สมัครเช้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบ้ตทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั่งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบล้วนในกรณีที่มีความผดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไมมัสิทธสมัครเช้ารับการเสือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการไต้เช้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๔๓.๒ ผู้สมัครต้องแสดงข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนบีองกันโควิด 19 ((10710-19
7ลอว่กร) และแสดงผลการตรวจดัด กรองโควิด !9 ด้ว ยชุด ตรวจ
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ภายในระยะเวลา ๗๒ ฃั่วโมง ก่อนมาสมัคร พร้อมถ่ายรูปผลตรวจและลงลายมือขื่อ-สคุล มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. หลักเกณฑ์และวิธการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด
การประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้

๗. เกณฑ์การตัดสิน .1.

๗.๑

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้

คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
๗.๒ ผู้ท ี่จ ะถือ ว่า เป็น ผู้ผ ่า นการเลือ กสรรจะต้อ งเป็น ผู้ท ี่จ ะได้ค ะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
๘. การประกาศบัญ ชีร ายขึ้อ ผู้ม ิส ิท ธิเข้า รับ การประเมิน สมรรถนะและกำหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จะประกาศรายซึ่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และกำหนดวน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถนายน ๖๕๖๕ ทางเว็บไซต์
พพพ■&ป^31ะ6.1^91โ.1าก!■ปา
๙. การประกาศบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๙.๑

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผู้ที่สอบได้คะแนนใน

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ ตามเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ
๙.๒

กรมยุทธศกษาทหารอากาศ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลาตับ

คะแนน โดยสำรองผู้ที่ผ่านเกณฑตามลำดับคะแนนไวไม่น้อยกว่า ๔ เท่าของจำนวนที่เปิดรับ ในกรณีมิคะแนน
รวมเท่ากัน ใหัผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำตับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายซื่อตังกล่าวใหัเป็น
อันยกเลกหรีอสินผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายซื่อ หรือนับ ตั้งแต่วัน ประกาศ
รับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี๋ใหม่ แล้วแต่กรณี
๑๐. การอัดหำสัญญาจ้าง
การอัดจ้างจะเป็นไปตามลำตับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

(กานต์ชนก หันหาบุญ)
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การกำหนดและการประเมิน สมรรถนะ

ลักษณะงาน พนักงานพัสดุ
๑. รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
๒. เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ

๓. ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บและทำความสะอาดคลัง
๔. ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพื่อเสนอรายงานสถานสภาพ
๔. การจัดทำรายการ หริอหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
๖. รวบรวมข้อ มล และจัด ทำสถิต ิก ารเบีก จ่า ย รวมท ั้ง จัด ท ำแผน เพ ื่อ เป็น ข
1 ้อยูล
ในการจัดหาพัสดุ
๗. ปฎบัติงานอี่นที่เกี่ยวลับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทึ๋!ด้รับอนุม้ตให้จ้างเป็นพนักงานราชการ ถึงวันที่ ๓๐ ลันยายน ๒๔๖๗
กดุ่มงาน บริการ
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู้
- ความรู้เกยวลับงานพัสดุ

๖๐

การสอบข้อเขียน

- ความรู้ทั่ว’1ป

๔๐

การสอบข้อเขียน

๑0๐

การสอบสัมภาษณ์

ดุณสมบัติส่วน'บุคคล
- การทำงานเป็นทีม, มนุษยสัมพันธ์, ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

๒๐๐

การกำหนดและการประเมิน สมรรถนะ

สัก,ษฌะงาน

พนักงานการเงินและบัญชี

๑. จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรอการงบประมาณ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญขามอบหมายบ
๓. บัน ทืกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัด ทำบัญ ชีแยกประเภท และทะเบีย นต่า ง ๆ
เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
๔. ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
๔. รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ายเฉพาะในหน้าที่ของตน
๖. ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลอ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่าย
๗. เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี!ว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
๘. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องนอ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ไต้รับอนุมัติให้จ้างเป็นพนักงานราชการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๗
กลุ่มงาน บริการ
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเนินสมรรถนะ

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ด ว าม !
- ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

๖๐

การสอบช้อเชียนเชีงปฏิบัติ

- ความรู้ทั่วไป

๔๐

การสอบช้อเชียน

๑๐๐

การสอบลัมภาษณ์

อุ-ณสมบัติส่วนอุคคล
- การทำงานเป็นทีม, มนุษยสัมพันธ์, ความคืดริเรื่ม
สร้างสรรค์

๒๐๐

การกัา หนดและการประเมิน สมรรถนะ

ลักษณะงาน

ช่างโยธา
๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ปรับ ปรุง เกี่ย วกับ อาคาร พื้นที่ ถนน รั้ว ท่อ ทองระบายป่า

สะพาน ท่าเทียบเรือ เขื่อน สนามบน และสิงปลูกสร้างอื่น ๆ
๒. ตรวจสอบและทดลองวัสดุที่ใข้ในการก่อสร้าง และทดสอบงานก่อสร้างตามขั้นตอนต่าง ๆ

๓. ช่วยเหลือในการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา
๔. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ
๕, จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใข้
๖. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๗. ปฏิบัตงานอื่นที่เกี่ยวกับงานโยธา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๘. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ไต้รับอบุมืตให้จ้างเป็นพนักงานราชการ ถงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๗
กลุ่มงาน เทคนิค
ดำแหนุ่ง ช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

- ความ!เกี่ยวกับงานช่างโยธา
- ความ!ทั่วไป

' คะ ^
0 0

ความ!
การสอบข้อเขียน

๑๐๐

การสอบภาคปฏิบัติ

๑๐๐

การสอบสัมภาษณ์

การสอบข้อเขียน

ความ■สามารถหรือทักษะเฉพาะ
- ความ!ความสามารถภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ
ช่างโยธา
คุณสมบัติส่วนบุคคล
- การทำงานเป็นทีม, มนุษยลัมพันธ์, ความคดรืเริ่ม
สร้างสรรค์
๓๐๐

การกำหนดและการประเมิน สมรรถนะ

สักษณะงาน พนักงานสูทกรรม

๑. ประกอบอาหาร ทำความสะอาดฟ้องครัว ภาซนะ และเครื่องใข้ต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวซ้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้'บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่!ด้รับอนุมัติให้จ้างเป็นพนักงานราฃการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
กลุ่มงาน บริการ
ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม จำนวน ๔ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ธ.ววมเ
การสอบข้อเขียน

0

- ความรู้ทั่วไป

0

- ความรู้เกี่ยวกับงานสูทกรรม

การสอบข้อเขียน

ความสามารถหรืคทักษะเฉพาะ
- ความรู้ความสามารถภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ

๑๐๐

การสอบปฏิบัติ

๑๐๐

การสอบสัมภาษณ์

งานสูทกรรม
คุณสมบัติส่วนนุคคล
- การทำงานเป็นทํม, มบุษยสัมพันธ์, ความคดริเริ่ม
สร้างสรรค์
(

๓๐๐

การกำหนดและการประเมิน ลมรรถนะ

สักษณะงาน พนักงานซ้กรีด

๑. ส์าเร็จการฅีกใภไม่ตํ่ากว่ามัธยมฅีกใ^ดอนด้นฃองกระทรวงคกษาธิการ
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตากว่า ๒.๐๐
๓. รับสมัคร เพศซายและเพศหญิง
๔. เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแลว
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ได้รัขอนุมัตให้จ้างเป็นพนักงานราชการ ถงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๗
กลุ่มงาน บรีการ
ตำแหน่ง พนักงานซักรีด จำนวน ๒ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความร้
การสอบข้อเขียน

0

- ความรู้ทั่วไป

.0

- ความรู้เกี่ยวกับงานซักรีด

การสอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
- ความรู้ความสามารถภาคปฏบ้ตเกี่ยวกับ

๑๐๐

การ'ทดสอบภาค1
ปฎิบต

๑๐๐

การสอบสัมภาษณ์

งานซักรีด

คณสมบ้ติส'วนบคคล
- การทำงานเป็นทีม, มนุษยสัมพันธ์, ความคิดรีเริ่ม
สร้างสรรค์

๓๐๐

