
 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

                                                         
                    ด้วย กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล  เพ่ือเลือกสรร 
และจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป จํานวน ๑๐ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑.  ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ 
          ๑.๑  ช่างเครื่องสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค จํานวน ๔ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๗,๓๗๐ บาท         
ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท 
     ๑.๒  ช่างประปา กลุ ่มงานเทคนิค จํานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๗,๓๗๐ บาท         
ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท 
    ๑.๓  พนักงานการเงินและบัญชี กลุ ่มงานบริการ จํานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 
๖,๔๑๐ บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๗๙๐ บาท 
          ๑.๔  พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จํานวน ๔ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๔๑๐ บาท         
ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๗๙๐ บาท 

๒.  ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
          ๒.๑  ตําแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร 
          ๒.๑.๑  ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบเครื่องสื่อสาร 
และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
                 ๒.๑.๒  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 
            ๒.๑.๓  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับสื่อสารภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา  
           ๒.๑.๔  ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
           ๒.๑.๕  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          ๒.๒  ตําแหน่ง ช่างประปา 
          ๒.๒.๑  ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ รื้อถอน และโยกย้ายเก่ียวกับงานช่าง
ประปา งานสุขภัณฑ์ และท่อน้ําต่าง ๆ  
                 ๒.๒.๒  ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเก่ียวกับงานช่างประปา 
            ๒.๒.๓  ช่วยเหลือในการผลิตน้ํา จ่ายน้ํา และขุดเจาะน้ําบาดาล  
           ๒.๒.๔  ตรวจและทดสอบงานช่างประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
           ๒.๒.๕  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
      ๒.๒.๖  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานช่างประปา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
      ๒.๒.๗  ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
      ๒.๒.๘  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
           ๒.๓  ตําแหน่ง ... 
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          ๒.๓  ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 
          ๒.๓.๑  จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ 
       ๒.๓.๒  ปฏิบัติ ง านเ ก่ียว กับการเ งิน การบัญชี  และการงบประมาณ ตาม ท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
      ๒.๓.๓  บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทําบัญชีแยกประเภท และ
ทะเบียนต่าง ๆ เก่ียวกับการเงินและการงบประมาณ 
      ๒.๓.๔  ดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย 
      ๒.๓.๕  รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมท้ังรับผิดชอบเงินท่ีจ่ายเฉพาะในหน้าท่ี 
ของตน 
      ๒.๓.๖  ทํางบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมท้ังส่งเงินเหลือคืนในกรณีท่ีรับ
เงินไปจ่าย  
      ๒.๓.๗  เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในท่ีม่ันคงปลอดภัย  
           ๒.๓.๘  ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆท่ีเก่ียวข้อง  
           ๒.๓.๙  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
         ๒.๔  ตําแหน่ง พนักงานธุรการ 
          ๒.๔.๑  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพิมพ์ การสําเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือ
ราชการและเอกสารของทางราชการ  
                 ๒.๔.๒  รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทาง
ราชการ 
            ๒.๔.๓  ปฏิบัติงานบริหารเก่ียวกับการส่งกําลังบํารุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ 
และงานธุรการท้ังปวง  
           ๒.๔.๔  ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบํารุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และอาคารสถานท่ี  
           ๒.๔.๕  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๓.  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

  ๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
       ๔.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
     ๔.๑.๑  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
     ๔.๑.๒  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
     ๔.๑.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     ๔.๑.๔  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
     ๔.๑.๕  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 
ในพรรคการเมือง 
 
 

๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้ … 
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     ๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๔๑  
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
     ๔.๑.๗  ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
     ๔.๑.๘  ไม่เป็นผู้ท่ีบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม และไม่เป็น 
ผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
     ๔.๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     ๔.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     ๔.๑.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
     ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร 
จะต้องลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวก่อนทําสัญญาจ้าง 
       ๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
 ๔.๒.๑  ผู้สมัครในข้อ ๑.๑ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะงาน 
 ๔.๒.๒  ผู้สมัครในข้อ ๑.๒ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะงาน 
 ๔.๒.๓  ผู้สมัครในข้อ ๑.๓ – ๑.๔ สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
       ๔.๓  คุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติม 
   ผู้สมัครในข้อ ๑ เป็นเพศชายหรือหญิง   

  ๕.  การรับสมัคร 
  ๕.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

       ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ี กองกําลังพล กองบังคับการ 
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ 
       ๕.๒  เอกสารท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  (ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด) ดังนี ้
     ๕.๒.๑  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน 
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
     ๕.๒.๒  ประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้
รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง
ท่ีรับสมัคร 
     ๕.๒.๓  บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร 
     ๕.๒.๔  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
     ๕.๒.๕  สําเนาหลักฐานอ่ืน เช่น สด.๓ หรือ สด.๘, ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล, ใบสําคัญ
การสมรส (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 
 

๕.๓. เง่ือนไข ... 
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        ๕.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
      ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด      
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสําหรับผู้นั้น 

  ๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
          ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด
การประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
         ๗.๑  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
       ๗.๒  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

  ๘.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
ในการประเมินสมรรถนะ 
       กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕  
ณ กองกําลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และทาง เว็บไซต์ www.comm.rtaf.mi.th 

  ๙.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
          ๙.๑  การประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ จะประกาศผลการประเมินสมรรถนะ
เรียงตามหมายเลขสมัครสอบ โดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เป็นลําดับคะแนนสูงตามความเหมาะสมของอัตรา      
ท่ีเปิดรับสมัคร 
       ๙.๒  การประกาศผลขั้นสุดท้าย จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนรวม (คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒) ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนน
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ มากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับสูงกว่า และจะดําเนินการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ท่ีอยู่ในลําดับ
สํารองไว้โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันท่ีประกาศบัญชี
รายชื่อ   
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.  การจัดทํา ... 
 

 





การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
--------------------------- 

ลักษณะงาน 
                   ๑. ติดตั้ ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบเครื่องสื่อสาร และ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
        ๒.  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 
   ๓.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับสื่อสารภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา  
  ๔.  ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
  ๕.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตําแหน่ง  ช่างเครื่องสื่อสาร จํานวน ๔ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 

-  ความรู้ท่ัวไป 
-  ภาษาไทย 
-  ภาษาอังกฤษ 
-  คอมพิวเตอร์ 
-  ความรู้ตามลักษณะงาน 

 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 

การสอบข้อเขียน 
(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในตําแหน่ง ๕๐ การสอบปฏิบัติ 
(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 

คุณสมบัติส่วนบุคคล  
    -  บุคลิกลักษณะ 
    -  การใช้ความรู้ 
    -  ท่วงทีวาจา 
    -  ปฏิภาณไหวพริบ 
    -  ความรู้ท่ัวไป 
 

 
 
 

๕๐ 

 
 
 

การสอบสัมภาษณ์ 
(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 

 ๒๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
--------------------------- 

ลักษณะงาน 
    ๑.  ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ รื้อถอน และโยกย้ายเก่ียวกับงานช่างประปา             
งานสุขภัณฑ์ และท่อน้ําต่าง ๆ  
        ๒.  ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเก่ียวกับงานช่างประปา 
   ๓.  ช่วยเหลือในการผลิตน้ํา จ่ายน้ํา และขุดเจาะน้ําบาดาล  
  ๔.  ตรวจและทดสอบงานช่างประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
  ๕.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
   ๖.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานช่างประปา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
   ๗.  ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   ๘.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตําแหน่ง  ช่างประปา จํานวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 

-  ความรู้ท่ัวไป 
-  ภาษาไทย 
-  ภาษาอังกฤษ 
-  คอมพิวเตอร์ 
-  ความรู้ตามลักษณะงาน 

 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 

การสอบข้อเขียน 
(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในตําแหน่ง ๕๐ การสอบปฏิบัติ 
(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 

คุณสมบัติส่วนบุคคล  
    -  บุคลิกลักษณะ 
    -  การใช้ความรู้ 
    -  ท่วงทีวาจา 
    -  ปฏิภาณไหวพริบ 
    -  ความรู้ท่ัวไป 
 

 
 
 

๕๐ 

 
 
 

การสอบสัมภาษณ์ 
(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 

 ๒๐๐  
 
 

 
 
 
 
 
 



การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
--------------------------- 

ลักษณะงาน 

     ๑.  จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ 
          ๒.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   ๓.  บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทําบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่าง ๆ 
เก่ียวกับการเงินและการงบประมาณ 
   ๔.  ดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย 
   ๕.  รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมท้ังรับผิดชอบเงินท่ีจ่ายเฉพาะในหน้าท่ีของตน 
   ๖.  ทํางบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมท้ังส่งเงินเหลือคืนในกรณีท่ีรับเงินไปจ่าย  
   ๗.  เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในท่ีม่ันคงปลอดภัย  
  ๘.  ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆท่ีเก่ียวข้อง  
  ๙.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
กลุ่มงาน  บริการ 
ตําแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 

-  ความรู้ท่ัวไป 
-  ภาษาไทย 
-  ภาษาอังกฤษ 
-  คอมพิวเตอร์ 
-  ความรู้ตามลักษณะงาน 

 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 

การสอบข้อเขียน 
(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในตําแหน่ง ๕๐ การสอบปฏิบัติ 
(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 

คุณสมบัติส่วนบุคคล  
    -  บุคลิกลักษณะ 
    -  การใช้ความรู้ 
    -  ท่วงทีวาจา 
    -  ปฏิภาณไหวพริบ 
    -  ความรู้ท่ัวไป 
 

 
 
 

๕๐ 

 
 
 

การสอบสัมภาษณ์ 
(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 

 ๒๐๐  
 
 

 
 
 
 



 
การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 

--------------------------- 
ลักษณะงาน 
  ๑.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพิมพ์ การสําเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและ
เอกสารของทางราชการ  
        ๒.  รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ 
   ๓.  ปฏิบัติงานบริหารเก่ียวกับการส่งกําลังบํารุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงาน
ธุรการท้ังปวง  
  ๔.  ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบํารุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และอาคาร
สถานท่ี  
  ๕.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
กลุ่มงาน  บริการ 
ตําแหน่ง  พนักงานธุรการ จํานวน ๔ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 

-  ความรู้ท่ัวไป 
-  ภาษาไทย 
-  ภาษาอังกฤษ 
-  คอมพิวเตอร์ 
-  ความรู้ตามลักษณะงาน 

 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 

การสอบข้อเขียน 
(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในตําแหน่ง ๕๐ การสอบปฏิบัติ 
(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 

คุณสมบัติส่วนบุคคล  
    -  บุคลิกลักษณะ 
    -  การใช้ความรู้ 
    -  ท่วงทีวาจา 
    -  ปฏิภาณไหวพริบ 
    -  ความรู้ท่ัวไป 
 

 
 
 

๕๐ 

 
 
 

การสอบสัมภาษณ์ 
(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) 

 ๒๐๐  
 
 
 
 
 
 


