
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
กรมยุทธดืกษาทหารอากาศ

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย กรมยุทธดืกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรและจ้างเป็น 
พนักงานราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

๑. ข่ือดำแหนุ่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ

๑.๑ พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท 
และเงินช่วยค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๒1๐๐๐ บาท

๑.๒ พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 
๑๑,๒๘๐ บาท และเงินช่วยค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

** ๑.๓ ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท
และเงินช่วยค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๑.๔ พนักงานการสูทกรรม กลุ่มงานบริการ จำนวน ๔ อัตรา ค่าตอบแทนเดื^นละ 
๑๐,๔๓๐ บาท และเงินช่วยค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๑.๕ พนักงานซักรีด กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท 
และเงินช่วยค่าครองชีพช่ัวคราว 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 เพ่ีอเสนอรายงานสถานสภาพ
๒.๑.๕ การจัดทำรายการ หรีอหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
๒.๑.๖ รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผนเพี่อเป็น

ข้อมูลในการจัดหาพัสดุ
๒.๑.๗ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๒ พนักงานการเงินและ1บัณ1ซี

๒.๒.๑ จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ 
๒.๒,๒ ปฏ ิบ ัต ิงานเก ี่ยวก ับการเง ิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่

.' ผู้บังคับบัญขามอบหมาย
๒.๒.๓ บันทํกรายการในสมุดลงรายการเนี้องด้น จัดทำบัญชีแยกประเภท และ 

ทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ

๒.๒.๔ ดำเนินการต่างๆ เก่ียวกับภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย

๒.๒.๕ รับและจ่ายเงิน...



- ๒ -

ในหน้าท่ีของตน 

ท่ีรับเงินใปจ่าย

๒.๒.๔ รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ายเฉพาะ 

๒.๒.๖ ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณึ

๒.๒.ฝ เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในท่ีม่ันคงปลอดกัย 
๒.๒.๘ ใช้และบำรุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวช้อง 
๒.๒.๙ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๓ ช่างโยธา
๒.๓.๑ สร้าง ซ่อม คัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับอาคาร พ้ืนท่ี ถนน ร้ัว ท่อทาง 

ระบายน้ํา สะพาน ท่าเทียบเรือ เข่ือน สนามบิน และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ

๒.๓.๒ ตรวจสอบและทดลองวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง และทดสอบงานก่อสร้างตาม
ข้ันตอนต่าง ๆ

๒.๓.๓ ช่วยเหลือในการวางแผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานโยธา 

๒.๓.๔ ควบคุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ 
๒.๓.๔ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ 
๒.๓.๖ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานชองวิศวกร
๒.๓.๗ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานโยธา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
๒.๓.๘ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวช้อง 

๒.๓.๙ ปฏิบัตงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒.๔ พนักงานลูหกรรม

๒.๔.๑ ประกอบอาหาร ทำความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ต่าง  ๆ
ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวช้อง

๒.๔.๖ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒.๔ พบักงานซักรีด

๒.๔.๑ ซักผ้า รีดผ้า ส่ิงอุปกรณ์ท่ีทำจากผ้า หรือวัสดุอ่ืนใดท่ีใช้แทนผ้า 
๒.๔.๒ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวช้อง 
๒.๔.๓ ควบคุมและบันทีก ส่ิงอุปกรณ์สันเปลืองท่ีเก่ียวกับการซักรีด 
๒.๔.๔ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท!ต้รับอนุมืตให้จ้างเป็นผนักงานราชการ จนลืงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔เอ๗

๔. คุณสมบิตชองผู้มืสิทธิสมัคร

๔.๑ คุณสมบิ!ทํ่วไปชองผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
๔.๑.๑ เป็นผู้มืลัญชาติไทย 
๔.๑.๒ มือายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี นับถงวันท่ีรับสมัคร
๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประนุช ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้วยความบริสุทธ

๔.๑.๔ ไม่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพบักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถ่ิน

๔.๑.๔ ไม่เป็นผ้ดำรง...



เ•๓ -

๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าท่ีไนพรรคการเมือง

๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้ท่ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถ 

หรือจตพินเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่ง 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๔.๑.ฟ ไม่เป็นผู้ท่ีอยูในระหว,างถูกสังให้พักราชการ หรือถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๔๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจชองสังคม และไม่เป็น 

ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเช้ารับราชการ
๔๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่อุดให้จำคุกเพราะ 

กระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส์าหรับความผิดท่ีไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอ่ืนชองรัฐ
๔๑.๑๒ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษา 

โทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท

ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔๑.๔ และ ๔๑.๔ อนุโลมให้สมัครไต้ แต่หากผ่านการเลือกสรร 
จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง

๔๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๔๒.๑ พน้กงานพัสคุ

๔๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงดีกษาธิการ 
๔๒.๑.๒ มืผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
๔๒.๑.๓ รับสมัคร เพศชาย/หญิง
๔๒.๑.๔ เพศชาย ต้องพันภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว 

๔๒.๒ พปิภงานการเงินและบัญชี
๔๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ต้านการเงิน 

การบัญชี หรือในสาชาท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะงาน

๔๒.๒.๒ มืผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
๔.๒.๒.๓ รับสมัคร เพศชาย/หญิง

๔๒.๒.๔ เพศชาย ต้องพันภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว 
๔๒.๓ ช่างโยธา

๔๒.๓.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง 
หรือในกรณีที่เป ็นงาน (ช่างโยธา) ท ี่ต ้องใช ้ท ักษะเฉพาะชองบุคคลซึ่งม ืไต ้ผ ่านการเรียนการสอน 
ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมืความรู้ความสามารถ และทักษะในงาน (ช่างโยธา) 
ที่จะปฏิบัติไม่ตากว่า ๔ ปี (ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)

๔๒.๓.๒ มืผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๐0 
๔.๒.๓.๓ รับสมัคร เพศชาย/หญิง
๔๒.๓.๔ เพศชาย ต้องพันภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว

^')*-! *๙ พ 1)'ไ:ก.'Vไ,) (51



๔.๒.๔ หนักงานซักรีด

๔.๒.๔.๑ สำเร็จการสืกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมสืกษาตอนต้นของกระทรวงศีกษาธิการ 
๔.๒.๔.๒ มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
๔.๒.๔.๓ รับสมัคร เพศขาย/หญิง
๔.๒.๔๔ เพศขาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว

๔๓ คุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติม

ล้าเป็นผู้ท่ีมีประสบการถ3ปฎินัติงานในต้าแหน่งท่ีสมัคร จะไต้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

^  เ - เ ฝ ี?

๔๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครต้วยตนเองท่ี กองกาลังพล กองบัญชาการ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ถีงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เในวันและเวลาราชการ) 
สามารถติดต่อสอบถามไต้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๓๔๒๔๔๑

๔.๒ เอกสารหลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร (สำเนา จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้

๔.๒.๑ รูปถ่ายครี่งดัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกน 

๖ เดือน ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป
๔.๒.๒ สำเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร 

(กรณียังไมใต้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษาน้ัน ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา 
ตรงกับดำแหน่งท่ีรับสมัคร

๔๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้สมัคร
๔๒.๔ สำเนาทะเบียนน้านของผู้สมัคร
๔๒.๔ สำเนาหลักฐานการดัดเลือกทหาร (สด.๙1 สด.๘ หรือ สด.๔๓)
๔๒.๖ สำเนาหลักฐานอื่น เข่น ใบเปลี่ยนขื่อ -  นามสกล ใบสำศัญการสมรส 

(ในกรณีท่ีข่ือ -  นามสฤล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน)
๔๒.๗ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๔๐ บาท

๔๓ เง่ือนไขในการสมัคร
๔๓.๑ ผู้สมัครเช้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบ้ตท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง  ๆในใบสมัคร พร้อมท่ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบล้วนในกรณีท่ีมีความผดพลาด 

อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ 
ผู้สมัครไมมัสิทธสมัครเช้ารับการเสือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการไต้เช้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ 
เป็นโมฆะสำหรับผู้น้ัน

๔๓.๒ ผู้สมัครต้องแสดงข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนบีองกันโควิด 19 ((10710-19 
7ลอว่กร) และแสดงผลการตรวจด ัดกรองโควิด!9 ด้วยชุดตรวจ ก1เฐ6ก 76515611-7651XII(/0ไ0 
ภายในระยะเวลา ๗๒ ฃ่ัวโมง ก่อนมาสมัคร พร้อมถ่ายรูปผลตรวจและลงลายมือข่ือ-สคุล มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร

๖. หลักเกณฑ์และวิธการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด 

การประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้

๗. เกณฑ์การตัดสิน .1.



๗.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้ 
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

๗.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่จะได้คะแนนในการประเมิน 
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

๘. การประกาศบัญชีรายขึ้อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา 
สถานท่ี ในการประเมินสมรรถนะ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จะประกาศรายซ่ึอผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ 
และกำหนดวน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถนายน ๖๕๖๕ ทางเว็บไซต์ 
พพพ■&ป^31ะ6.1^91โ.1าก!■ปา

๙. การประกาศบัญชีรายซ่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
๙.๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ ผู้ที่สอบได้คะแนนใน 

การประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ ไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ ตามเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ

๙.๒ กรมยุทธศกษาทหารอากาศ ประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลาตับ 
คะแนน โดยสำรองผู้ท่ีผ่านเกณฑตามลำดับคะแนนไวไม่น้อยกว่า ๔ เท่าของจำนวนที่เปิดรับ ในกรณีมิคะแนน 

รวมเท่ากัน ใหัผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในลำตับท่ีสูงกว่า โดยบัญชีรายซ่ือตังกล่าวใหัเป็น 
อันยกเลกหรีอสินผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายซื่อ หรือนับตั้งแต่วันประกาศ 
รับสมัครในตำแหน่งเดียวกันน๋ีใหม่ แล้วแต่กรณี

๑๐. การอัดหำสัญญาจ้าง
การอัดจ้างจะเป็นไปตามลำตับคะแนนท่ีสอบได้ ตามประกาศบัญชีรายซ่ือผู้ผ่านการเลือกสรร

(กานต์ชนก หันหาบุญ)
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ



การกำหนดและการประเมินสมรรถนะ

ลักษณะงาน พนักงานพัสดุ

๑. รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ 

๒. เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
๓. ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บและทำความสะอาดคลัง

๔. ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพ่ือเสนอรายงานสถานสภาพ

๔. การจัดทำรายการ หริอหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
๖. รวบรวมข้อมล และจัดทำสถิต ิการเบ ีกจ ่าย รวมท ั้งจ ัดทำแผนเพ ื่อเป ็น1ข้อยูล

ในการจัดหาพัสดุ

๗. ปฎบัติงานอ่ีนท่ีเก่ียวลับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท๋ึ!ด้รับอนุม้ตให้จ้างเป็นพนักงานราชการ ถึงวันท่ี ๓๐ ลันยายน ๒๔๖๗ 

กดุ่มงาน บริการ
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

ความรู้
- ความรู้เกยวลับงานพัสดุ ๖๐ การสอบข้อเขียน
- ความรู้ท่ัว’1ป ๔๐ การสอบข้อเขียน
ดุณสมบัติส่วน'บุคคล
- การทำงานเป็นทีม, มนุษยสัมพันธ์, ความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรค์

๑0๐ การสอบสัมภาษณ์

๒๐๐



การกำหนดและการประเมินสมรรถนะ

สัก,ษฌะงาน พนักงานการเงินและบัญชี

๑. จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรอการงบประมาณ 
๒. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามท่ีผู้บังคับบัญขามอบหมายบ 
๓. บันทืกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่าง  ๆ

เก่ียวกับการเงินและการงบประมาณ

๔. ดำเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย
๔. รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมท้ังรับผิดชอบเงินท่ีรับจ่ายเฉพาะในหน้าท่ีของตน 
๖. ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลอ พร้อมท้ังส่งเงินเหลือคืนในกรณีท่ีรับเงินไปจ่าย 
๗. เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี!ว้ในท่ีม่ันคงปลอดภัย 
๘. ใช้และบำรุงรักษาเคร่ืองนอ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวช้อง 

๙. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ีไต้รับอนุมัติให้จ้างเป็นพนักงานราชการ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๗ 

กลุ่มงาน บริการ
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเนินสมรรถนะ

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

ด วาม !
- ความรู้เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี
- ความรู้ท่ัวไป

๖๐
๔๐

การสอบช้อเชียนเชีงปฏิบัติ 
การสอบช้อเชียน

อุ-ณสมบัติส่วนอุคคล
- การทำงานเป็นทีม, มนุษยสัมพันธ์, ความคืดริเร่ืม 

สร้างสรรค์

๑๐๐ การสอบลัมภาษณ์

๒๐๐



การกัาหนดและการประเมินสมรรถนะ

ลักษณะงาน ช่างโยธา
๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับอาคาร พื้นที่ ถนน ร้ัว ท่อทองระบายป่า 

สะพาน ท่าเทียบเรือ เข่ือน สนามบน และสิงปลูกสร้างอื่น ๆ
๒. ตรวจสอบและทดลองวัสดุท่ีใข้ในการก่อสร้าง และทดสอบงานก่อสร้างตามข้ันตอนต่าง  ๆ

๓. ช่วยเหลือในการวางแผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานโยธา 
๔. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ 

๕, จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใข้ 
๖. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร

๗. ปฏิบัตงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานโยธา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
๘. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ีไต้รับอบุมืตให้จ้างเป็นพนักงานราชการ ถงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๗ 

กลุ่มงาน เทคนิค
ดำแหนุ่ง ช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

ความ!
- ความ!เก่ียวกับงานช่างโยธา
- ความ!ทั่วไป ' ค

ะ 
^ 

0 
0 การสอบข้อเขียน 

การสอบข้อเขียน
ความ■สามารถหรือทักษะเฉพาะ 
- ความ!ความสามารถภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ช่างโยธา
๑๐๐ การสอบภาคปฏิบัติ

คุณสมบัติส่วนบุคคล
- การทำงานเป็นทีม, มนุษยลัมพันธ์, ความคดรืเร่ิม 

สร้างสรรค์

๑๐๐ การสอบสัมภาษณ์

๓๐๐



การกำหนดและการประเมินสมรรถนะ

สักษณะงาน พนักงานสูทกรรม

๑. ประกอบอาหาร ทำความสะอาดฟ้องครัว ภาซนะ และเคร่ืองใข้ต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ
ท่ีเก่ียวซ้อง

๒. ปฏิบัติงานอ่ืนเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้'บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี!ด้รับอนุมัติให้จ้างเป็นพนักงานราฃการ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

กลุ่มงาน บริการ
ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม จำนวน ๔ อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

ธ.ววมเ
- ความรู้เก่ียวกับงานสูทกรรม
- ความรู้ท่ัวไป

0 
0

การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน

ความสามารถหรืคทักษะเฉพาะ 

- ความรู้ความสามารถภาคปฏิบัติเก่ียวกับ 
งานสูทกรรม

๑๐๐ การสอบปฏิบัติ

คุณสมบัติส่วนนุคคล
- การทำงานเป็นทํม, มบุษยสัมพันธ์, ความคดริเร่ิม 

สร้างสรรค์

๑๐๐ การสอบสัมภาษณ์

(
๓๐๐



การกำหนดและการประเมินลมรรถนะ

สักษณะงาน พนักงานซ้กรีด
๑. ส์าเร็จการฅีกใภไม่ต่ํากว่ามัธยมฅีกใ^ดอนด้นฃองกระทรวงคกษาธิการ 

๒. มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่ตากว่า ๒.๐๐ 

๓. รับสมัคร เพศซายและเพศหญิง
๔. เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแลว

ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ีได้รัขอนุมัตให้จ้างเป็นพนักงานราชการ ถงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๗ 
กลุ่มงาน บรีการ
ตำแหน่ง พนักงานซักรีด จำนวน ๒ อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ความร้

- ความรู้เก่ียวกับงานซักรีด
- ความรู้ท่ัวไป

.0 
0

การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
- ความรู้ความสามารถภาคปฏบ้ตเกี่ยวกับ 

งานซักรีด
๑๐๐ การ'ทดสอบภาค1ปฎิบต

คณสมบ้ติส'วนบคคล
- การทำงานเป็นทีม, มนุษยสัมพันธ์, ความคิดรีเร่ิม 

สร้างสรรค์

๑๐๐ การสอบสัมภาษณ์

๓๐๐


