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ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
 

 ด้วย กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ มีควำมประส งค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือ
เลือกสรรและจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป จ ำนวน ๗ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
๑.๑   ช่ำงทำงสำย กลุ่มงำนเทคนิค จ ำนวน ๑ อัตรำ ค่ำตอบแทน เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บำท 

และเงินช่วยค่ำครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท 
  ๑.๒  ช่ำงเครื่องสื่อสำร กลุ่มงำน เทคนิค จ ำนวน ๑ อัตรำ ค่ำตอบแทน เดือนละ 
๑๑,๒๘๐ บำท และเงินช่วยค่ำครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท  
  ๑.๓  พนักงำนกำรเงินและบัญชี  กลุ่มงำนบริกำร จ ำนวน ๒ อัตรำ ค่ำตอบแทน  
เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บำท และเงินช่วยค่ำครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท 
  ๑.๔  พนักงำนธุรกำร กลุ่มงำนบริกำร จ ำน วน ๓ อัตร ำ ค่ำตอบแทน เดือนละ 
๑๐,๔๓๐ บำท และเงินช่วยค่ำครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท  

๒. ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 ๒.๑   ช่ำงทำงสำย 

       ๒.๑.๑   วำง ติดต้ัง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ตรวจและทดสอบสำยเคเบิลและคู่สำย 
โทรศัพท์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

   ๒.๑.๒   ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวกับงำนช่ำงทำงสำยเคเบิล และคู่สำยโทรศัพท์ภำยใต้ 
กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 

      ๒.๑.๓   ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
        ๒.๑.๔   ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
       ๒.๒   ช่ำงเครื่องสื่อสำร 
         ๒.๒.๑   ติดต้ัง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบเครื่อง
สื่อสำร และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
     ๒.๒.๒   ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของวิศวกรไฟฟ้ำสื่อสำร 
        ๒.๒.๓   ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวกับสื่อสำรภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
        ๒.๒.๔   ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
         ๒.๒.๕   ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
       ๒.๓   พนักงำนกำรเงินและบัญชี 
      ๒.๓.๑   จัดท ำ รวบรวม และเก็บรักษำเอกสำรทำงกำรเงิน หรือกำรงบประมำณ 
      ๒.๓.๒   ปฏิบัติ งำน เก่ีย วกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรงบประมำณ ตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
                                                                                                    ๒.๒.๓  บันทึกรำยกำร ... 
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         ๒.๓.๓   บันทึกรำยกำรในสมุดลงรำยกำรเบื้องต้น จัดท ำบัญชีแยกประเภท และ
ทะเบียนต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรเงินและกำรงบประมำณ 
         ๒.๓.๔   ด ำเนินกำรต่ำง ๆ เก่ียวกับภำษี หัก ณ ที่จ่ำย 
         ๒.๓.๕   รับและจ่ำยเงินตำมหลักฐำน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ำยเฉพำะ 
ในหน้ำที่ของตน 
         ๒.๓.๖   ท ำงบแสดงยอดเงินรับจ่ำยและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณี 
ที่รับเงินไปจ่ำย 
         ๒.๓.๗   เก็บแสดงยอดเงินรับจ่ำยและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณี 
ที่รับเงินไปจ่ำย 
         ๒.๓.๘   ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
         ๒.๓.๙   ปฏิบัติงำนอ่ืนเก่ียวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
       ๒.๔   พนักงำนธุรกำร 
         ๒.๔.๑   ปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรพิมพ์ กำรส ำเนำ ตรวจสอบ และตรวจทำนหนังสือ
รำชกำร และเอกสำรของทำงรำชกำร 
     ๒.๔.๒   รับ-ส่ง เก็บ รวบรวม ร่ำงและตอบโต้หนังสือรำชกำร และเอกสำรของ
ทำงรำชกำร 
         ๒.๔.๓   ปฏิบัติงำนบริหำรเก่ียวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุง กำรประชำสัมพันธ์ กำรสวัสดิกำร 
และงำนธุรกำรทั้งปวง 
     ๒.๔.๔   ใช้ เก็บ รักษำ และซ่อมบ ำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และอำคำรสถำนที่ 
         ๒.๕.๕   ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 ๓.   ระยะเวลำกำรจ้ำง ต้ังแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

 ๔.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
       ๔.๑   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
        ๔.๑.๑   เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
        ๔.๑.๒   มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์   
        ๔.๑.๓   เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธ์ิใจ 
        ๔.๑.๔  ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร  พนักงำน หรือลูกจ้ำงของ
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรท้องถิ่น 
        ๔.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมือง 
        ๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ซ่ึงออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑  
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ 
        ๔.๑.๗   ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
 
                                                                                                            ๔.๑.๘  ไม่เป็นผู้ ... 
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        ๔.๑.๘   ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น 
ผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
        ๔.๑.๙   ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
        ๔.๑.๑๐   ไม่ เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึ งที่สุ ดให้จ ำคุก เพรำะ
กระท ำ ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
     ๔.๑.๑๑   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
 ผู้ขำดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หำกผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้อง
ลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวก่อนท ำสัญญำจ้ำง 
                         ๔.๒   คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
       ๔.๒.๑   ต ำแหน่งช่ำงทำงสำย และต ำแหน่งช่ำงเครื่องสื่อสำร (เพศชำย)  
                                            ๔.๒.๑.๑  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน 
        ๔.๒.๑.๒  กรณีที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคล ซ่ึงมิได้ผ่ำน
กำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในงำนที่
จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี (มีหนังสือรับรองกำรผ่ำนงำนของสถำบัน หรือห้ำงร้ำน) 
       ๔.๒.๒   ต ำแหน่งพนักงำนกำรเงินและบัญชี (เพศชำย/หญิง) 
                                            ๔.๒.๒.๑ ส ำเร็จกำ รศึกษำระดับประกำศนียบั ตรวิช ำชีพ (ปวช.) 
พำณิชยกำร สำขำกำรบัญชี 
                                            ๔.๒.๒.๒ มีทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์  
    ๔.๒.๓  ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร (เพศชำย/หญิง) 
                                             ๔.๒.๓.๑  ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำ 
                                            ๔.๒.๓.๒ มีทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ 

  ๕.   กำรรับสมัคร 
       ๕.๑   วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร มีรำยละเอียดดังนี้ 
        ๕.๑.๑  ให้ผู้ ประสงค์จะสมัครขอรั บใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตน เองที่  
กองก ำลังพล กองบัญชำกำร กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที ่๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐  
ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ในวันและเวลำรำชกำร  (เวลำรำชกำร ๐๙๐๐ ถึง ๑๖๐๐)  
                                ๕.๑.๒  สอบ ถำมร ำ ยละเอียด เพ่ิมเติมที่  กองก ำ ลั งพ ล  กองบัญ ชำ กำ ร  
กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ และสำมำรถดูรำยละเอียดกำรรับสมัครเพ่ิมเติมได้ที่ www.daoc.rtaf.mi.th  
หรือที่ เว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน หรือส ำนักงำน ก.พ. www.job.ocsc.go.th  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๕, ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๖ และ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๗ 
 
                                                                                                               ๕.๒  เอกสำร ...   
 
 
 
 
 

http://www.daoc.rtaf.mi.th/
http://www.job.ocsc.go.th/


 

- ๔ - 
 
 
       ๕.๒   เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจรงิพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ชุด) ดังนี้ 
        ๕.๒.๑ รูปถ่ำยปัจจุบันสีหรือขำวด ำ ครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ  
ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป 
        ๕.๒.๒ ประกำศนียบัตร, ใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลกำรศึกษำครบหลักสูตร 
(กรณียังไม่ได้รับประกำศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถำนศึกษำนั้น ๆ) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำ 
ตรงกับต ำแหน่งที่รับสมัคร และใบรับรองกำรผ่ำนงำน (ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ และทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี) 
        ๕.๒.๓   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร  
        ๕.๒.๔   ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร 
        ๕.๒.๕   ส ำเนำหลักฐำนกำรคัดเลือกทหำร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๔๓) 
        ๕.๒.๖   ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล ใบส ำคัญกำรสมรสหรือ 
ใบหย่ำ (ในกรณีที่ชื่อ - นำมสกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอ่ืน)  
       ๕.๓   เง่ือนไขกำรรับสมัคร 
        ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ใน ใบสมัครพร ้อมทั ้งยื ่นหลัก ฐำ นในกำรส มัครให้ถ ูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที ่ มี 
ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร 
อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำร
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 

 ๖.   หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
       ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะตำมรำยละเอียด 
กำรประเมินสมรรถนะแนบท้ำยประกำศนี้ 

 ๗.   เกณฑ์กำรตัดสิน 
       ๗.๑   ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ มีสิทธิเข้ำ รับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบ 
ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภำควิชำกำร) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
       ๗.๒   ผู้ที่ จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมิน
สมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 

 ๘.   กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวัน  เวลำ และสถำนที่ 
ในกำรประเมินสมรรถนะ 
      กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ  
และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภำควิช ำกำร) ในวันศุกร์ที ่
๑ ธันวำคม ๒๕๖๐ ณ กองก ำลังพล กองบัญชำกำร กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ  และทำงเว็บไซต์ 
www.daoc.rtaf.mi.th โดยจ ะด ำ เนิ น กำรประเมินสมร รถนะครั้งที่  ๑ (สอบภำควิชำ กำร ) ใน วัน พุธที ่
๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐  สถำนที่สอบจะแจ้งให้ทรำบในประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำร
ประเมินสมรรถนะฯ 
 
                                                                                                            ๙.  กำรประกำศ ...          

 

http://www.daoc.rtaf.mi.th/


 

- ๕ - 

 

 ๙.   กำรประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร  
       ๙.๑   ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภำควิชำกำร)  
ในวันอังคำรที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ ณ กองก ำลังพล กองบัญชำกำร กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ  
และทำงเว็บไซต์ www.daoc.rtaf.mi.th และให้ผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภำควิชำกำร)  
เข้ ำ รับกำรประเมินสมรรถนะครั้ งที่  ๒ (สอบสั มภำษณ์และทดสอบ ตัวอย่ ำง งำ น ) ใน วั น อั งคำร ที่  
๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘๓๐ 
      ๙.๒   ประกำศผลขั้นสุดท้ำย จะประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับ
คะแนน (คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่  ๒ รวมกัน ) ใน วัน พุธที่ ๑๐ มกรำคม.๒๕๖๑  
ณ กองก ำลังพล กองบัญชำกำร กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ และทำงเว็บไซต์ www.daoc.rtaf.mi.th 
ในกรณีที่ มีคะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่มีเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ  และจะด ำเนินกำรขึ้น
บัญชีรำยชื่อผู้ที่อยู่ในล ำดับส ำรองไว้จ ำนวนสองเท่ำของอัตรำแต่ละต ำแหน่งที่เปิดสอบ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำว 
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบก ำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศบัญชีรำยชื่อ หรือนับต้ังแต่วันประกำศ 
รับสมัครในต ำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

 ๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
  กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ ตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

 
                                        ประกำศ  ณ  วันที่   ๓๑   ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
                                    (ลงชื่อ)  พลอำกำศเอก ปรเมศร์  เกษโกวิท 
                                                               (ปรเมศร์  เกษโกวิท) 
     ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
         กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ 
กำรแจกจ่ำย 
- นขต.ทอ. 
- นขต.บก.คปอ.และ นขต.คปอ. 
 
ส ำเนำถูกต้อง 

  (ลงชื่อ)  น.อ.พิสัยสิทธ์ิ  นันทวิสัย 
                 (พิสัยสิทธ์ิ  นันทวิสัย) 
                    หก.กกพ.บก.คปอ. 
                          ๒ พ.ย.๖๐ 
 
                                                                                               นำงสุภำวดี ฯ พิมพ์/ทำน 
                                                                                                      น.อ.พิสัยสิทธ์ิ ฯ ตรวจ 

 
 
 

http://www.daoc.rtaf.mi.th/
http://www.daoc.rtaf.mi.th/


 
 
 

การก าหนดและการประเมินสมรรถนะ 
----------------------------- 

ลักษณะงาน 
 ๑.  ปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรพิมพ์ กำรส ำเนำ ตรวจสอบ และตรวจทำนหนังสือรำชกำรและ
เอกสำรของทำงรำชกำร 
 ๒.  รบั-ส่ง เก็บ รวบรวม ร่ำง และตอบโต้หนังสือรำชกำร และเอกสำรของทำงรำชกำร 
 ๓.  ปฏิบัติงำนบริหำรเก่ียวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุง กำรประชำสัมพันธ์ กำรสวัสดิกำร และงำนธุรกำร
ทั้งปวง 
 ๔.  ใช้ เก็บ รักษำ และซ่อมบ ำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๕.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

กลุ่มงาน  บริกำร 

ต าแหน่ง  พนักงำนธุรกำร จ ำนวน ๓ อัตรำ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู้ 
ควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง 
ควำมรู้เก่ียวกับภำษำไทย 
ควำมรู้เก่ียวกับระเบียบงำนสำรบรรณ 
ควำมรู้เก่ียวกับด้ำนคอมพิวเตอร์ 

 

 
๔๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 

 
กำรสอบข้อเขียน 

 

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ 

 

 
๑๐๐ 

 

 
กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน 

 

คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน 
บุคลิกลักษณะ 
กำรใช้ควำมรู้ 
ท่วงทีวำจำ 
ปฏิภำณไหวพริบ 
ควำมรู้ทั่วไป 
 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 

 
 
 

กำรสอบสัมภำษณ์ 

 ๓๐๐  
 
 

 
 



 
 
 

การก าหนดและการประเมินสมรรถนะ 
----------------------------- 

ลักษณะงาน 
 ๑.   ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรติดต้ัง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบเครื่อง
สื่อสำร และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 ๒. ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของวิศวกรไฟฟ้ำสื่อสำร 
 ๓. ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวกับสื่อสำรภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
 ๔. ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง  ๆที่เก่ียวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำง  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

กลุ่มงาน  เทคนิค 

ต าแหน่ง  ช่ำงเครื่องสื่อสำร จ ำนวน ๑ อัตรำ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู้ 
ควำมรู้เก่ียวกับภำษำไทย 
ควำมรู้เก่ียวกับภำษำอังกฤษ 
ควำมรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
ควำมรู้เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงเครื่องสื่อสำร 
ควำมรู้ทั่วไป 

 

 
๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๔๐ 
๒๐ 

 

 
กำรสอบข้อเขียน 

 

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงเครื่องสื่อสำร 

 

 
๑๐๐ 

 

 
กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน 

 

คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน 
บุคลิกลักษณะ 
กำรใช้ควำมรู้ 
ท่วงทีวำจำ 
ปฏิภำณไหวพริบ 
ควำมรู้ทั่วไป 
 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 

 
 
 

กำรสอบสัมภำษณ์ 

 ๓๐๐  
 

 
 

 
 



 
 
 
 

การก าหนดและการประเมินสมรรถนะ 
----------------------------- 

ลักษณะงาน 
 ๑.   ปฏิบัติหน้ำที่ เก่ียวกับกำรวำง ติดต้ัง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ตรวจและทดสอบสำยเคเบิล
และคู่สำยโทรศัพท์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 ๒. ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ เก่ียวกับงำนช่ำงทำงสำยเคเบิ ลและคู่สำยโทรศัพท์ภำยใต้กำรควบคุมของ
ผู้บังคับบัญชำ 
 ๓. ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๔. ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำง  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

กลุ่มงาน  เทคนิค 

ต าแหน่ง  ช่ำงทำงสำย จ ำนวน ๑ อัตรำ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู้ 
ควำมรู้เก่ียวกับภำษำไทย 
ควำมรู้เก่ียวกับภำษำอังกฤษ 
ควำมรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
ควำมรู้เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงทำงสำย 
ควำมรู้ทั่วไป 

 

 
๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๔๐ 
๒๐ 

 

 
กำรสอบข้อเขียน 

 

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงทำงสำย 

 

 
๑๐๐ 

 

 
กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน 

 

คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน 
บุคลิกลักษณะ 
กำรใช้ควำมรู้ 
ท่วงทีวำจำ 
ปฏิภำณไหวพริบ 
ควำมรู้ทั่วไป 
 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 

 
 
 

กำรสอบสัมภำษณ์ 

 ๓๐๐  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

การก าหนดและการประเมินสมรรถนะ 
----------------------------- 

ลักษณะงาน 
 ๑.   ปฏิบัติหน้ำที่ เก่ียวกับกำรจัดท ำ รวบรวม และเก็บรักษำเอกสำรทำงกำรเงิน หรื อ
กำรงบประมำณ 
 ๒. ปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรงบประมำณ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 ๓. บันทึกรำยกำรในสมุดลงรำยกำรเบื้องต้น จัดท ำบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่ำง ๆ 
เก่ียวกับกำรเงินและกำรงบประมำณ 
 ๔. ด ำเนินกำรต่ำง ๆ เก่ียวกับภำษี หัก ณ ที่จ่ำย 
 ๕.  รับและจ่ำยเงินตำมหลักฐำน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ำยเฉพำะในหน้ำที่ของตน 
 ๖. ท ำงบแสดงยอดเงินรับจ่ำยและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่ำย 
 ๗. เก็บรักษำบัญชี และหลักฐำนประกอบบัญชีไว้ในที่ม่ันคงปลอดภัย 
 ๘. ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๙. ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำง  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

กลุ่มงาน  บริกำร 

ต าแหน่ง  พนักงำนกำรเงินและบัญชี จ ำนวน ๒ อัตรำ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู้ 
ควำมรู้เก่ียวกับภำษำไทย 
ควำมรู้เก่ียวกับภำษำอังกฤษ 
ควำมรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
ควำมรู้เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบัญชี 
ควำมรู้ทั่วไป 

 

 
๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๔๐ 
๒๐ 

 

 
กำรสอบข้อเขียน 

 

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ 

 

 
๑๐๐ 

 

 
กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน 

 

คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน 
บุคลิกลักษณะ 
กำรใช้ควำมรู้ 
ท่วงทีวำจำ 
ปฏิภำณไหวพริบ 
ควำมรู้ทั่วไป 
 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 

 
 
 

กำรสอบสัมภำษณ์ 

 ๓๐๐  



 


