(สำเนำ)

ประกำศคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนัก งำนรำชกำร
กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
ด้ว ย กรมควบคุ มกำรปฏิ บั ติ ท ำงอำกำศ มี ค วำมประส งค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลพลเรื อ นเพื่ อ
เลือกสรรและจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป จำนวน ๗ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ
๑.๑ ช่ำงทำงสำย กลุ่มงำนเทคนิค จำนวน ๑ อัตรำ ค่ำตอบแทน เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บำท
และเงินช่วยค่ำครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท
๑.๒ ช่ ำงเครื่ อ งสื่ อ สำร กลุ่ มงำน เทคนิ ค จ ำนวน ๑ อั ต รำ ค่ ำ ตอบแทน เดื อ นละ
๑๑,๒๘๐ บำท และเงินช่วยค่ำครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท
๑.๓ พนั ก งำนกำรเงิ น และบั ญ ชี กลุ่ มงำนบริ ก ำร จ ำนวน ๒ อั ต รำ ค่ ำ ตอบแทน
เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บำท และเงินช่วยค่ำครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท
๑.๔ พนั ก งำน ธุ ร กำร กลุ่ มงำน บริ ก ำร จ ำน วน ๓ อั ต ร ำ ค่ ำ ตอบแทน เดื อ นละ
๑๐,๔๓๐ บำท และเงินช่วยค่ำครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท
๒. ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของตำแหน่ ง
๒.๑ ช่ำงทำงสำย
๒.๑.๑ วำง ติดตั้ ง ซ่ อม ดัดแปลง แก้ ไข ตรวจและทดสอบสำยเคเบิลและคู่ สำย
โทรศัพท์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อ ง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
๒.๑.๒ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับงำนช่ำงทำงสำยเคเบิล และคู่สำยโทรศัพท์ภำยใต้
กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ
๒.๑.๓ ดูแลและบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๔ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒.๒ ช่ำงเครื่องสื่อสำร
๒.๒.๑ ติด ตั้ ง ซ่ อ ม ดั ด แปลง แก้ ไข ประกอบ ปรั บ ตรวจและทดสอบเครื่ อ ง
สื่อสำร และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อ ง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
๒.๒.๒ ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของวิศวกรไฟฟ้ำสื่อสำร
๒.๒.๓ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับสื่อสำรภำยใต้กำรควบคุมของผู้บัง คับบัญชำ
๒.๒.๔ ดูแลและบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๕ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒.๓ พนักงำนกำรเงินและบัญชี
๒.๓.๑ จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษำเอกสำรทำงกำรเงิน หรือกำรงบประมำณ
๒.๓.๒ ปฏิ บั ติ งำน เกี่ ย วกั บ กำรเงิ น กำรบั ญ ชี และกำรงบประมำณ ตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒.๒.๓ บันทึกรำยกำร ...

-๒๒.๓.๓ บันทึ กรำยกำรในสมุด ลงรำยกำรเบื้ องต้น จัด ทำบั ญชี แยกประเภท และ
ทะเบียนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเงินและกำรงบประมำณ
๒.๓.๔ ดำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับภำษี หัก ณ ที่จ่ำย
๒.๓.๕ รับ และจ่ ำ ยเงิน ตำมหลั ก ฐำน พร้ อ มทั้ง รั บ ผิด ชอบเงิน ที่ รั บ จ่ำ ยเฉพำะ
ในหน้ำที่ของตน
๒.๓.๖ ทำงบแสดงยอดเงินรั บจ่ำ ยและคงเหลื อ พร้อมทั้ง ส่งเงิ นเหลือคื นในกรณี
ที่รับเงินไปจ่ำย
๒.๓.๗ เก็บ แสดงยอดเงิ น รับ จ่ำ ยและคงเหลื อ พร้อ มทั้ งส่ งเงิน เหลือ คื นในกรณี
ที่รับเงินไปจ่ำย
๒.๓.๘ ใช้และบำรุงรักษำเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๙ ปฏิบัติงำนอื่นเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒.๔ พนักงำนธุรกำร
๒.๔.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพิ มพ์ กำรสำเนำ ตรวจสอบ และตรวจทำนหนังสื อ
รำชกำร และเอกสำรของทำงรำชกำร
๒.๔.๒ รับ -ส่ง เก็ บ รวบรวม ร่ำ งและตอบโต้ห นัง สือ รำชกำร และเอกสำรของ
ทำงรำชกำร
๒.๔.๓ ปฏิบั ติงำนบริ หำรเกี่ยวกับกำรส่ งกำลั งบำรุง กำรประชำสัมพั นธ์ กำรสวัสดิกำร
และงำนธุรกำรทั้งปวง
๒.๔.๔ ใช้ เก็บ รักษำ และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และอำคำรสถำนที่
๒.๕.๕ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓. ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชำติไทย
๔.๑.๒ มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์
๔.๑.๓ เป็นผู้เ ลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อัน มีพระมหำกษัตริ ย์
ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไม่เป็น ข้ำรำชกำรหรื อลูกจ้ ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ ำงของ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรื อ จิต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรคตำมที่ กำหนดไว้ ในกฎหมำย ซึ่ งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไม่เป็ นผู้ ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรื อถู กสั่งให้ ออกจำกรำชกำรไว้ ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้ ...

-๓๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้ ที่บกพร่องในศี ลธรรมอันดีจ นเป็นที่ รังเกียจของสัง คม และไม่เป็ น
ผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๔.๑.๑๐ ไม่ เป็ นผู้ เคยต้ อ งรั บโทษจ ำคุ กโดยค ำพิ พำกษำถึ งที่ สุ ดให้ จ ำคุ ก เพรำะ
กระทำ ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือ ควำมผิ ดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิ จ
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
ผู้ขำดคุ ณสมบั ติในข้ อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้ส มัครได้ แต่หำกผ่ำนกำรเลื อกสรรจะต้อ ง
ลำออกจำกตำแหน่งดังกล่ำวก่อนทำสัญญำจ้ำง
๔.๒ คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๔.๒.๑ ตำแหน่งช่ำงทำงสำย และตำแหน่งช่ำงเครื่องสื่อสำร (เพศชำย)
๔.๒.๑.๑ สำเร็จกำรศึก ษำระดั บประกำศนีย บัต รวิช ำชี พ (ปวช.) หรื อ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน
๔.๒.๑.๒ กรณี ที่ เป็ น งำนที่ ต้ อ งใช้ทั ก ษะเฉพำะของบุ ค คลซึ่ งมิ ได้ ผ่ ำ น
กำรเรียนกำรสอนในสถำบัน กำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ ผู้นั้นจะต้องมี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในงำนที่
จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่ำ ๕ ปี (มีหนังสือรับรองกำรผ่ำนงำนของสถำบัน หรือห้ำงร้ำน)
๔.๒.๒ ตำแหน่งพนักงำนกำรเงินและบัญชี (เพศชำย/หญิง)
๔.๒.๒.๑ ส ำเร็ จ กำ รศึ ก ษำระดั บ ปร ะกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ (ปวช.)
พำณิชยกำร สำขำกำรบัญชี
๔.๒.๒.๒ มีทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์
๔.๒.๓ ตำแหน่งพนักงำนธุรกำร (เพศชำย/หญิง)
๔.๒.๓.๑ สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำ
๔.๒.๓.๒ มีทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์
๕. กำรรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร มีรำยละเอียดดังนี้
๕.๑.๑ ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รขอรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตน เองที่
กองก ำลัง พล กองบั ญชำกำร กรมควบคุมกำรปฏิบัติ ทำงอำกำศ ตั้ งแต่วั นพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ในวันและเวลำรำชกำร (เวลำรำชกำร ๐๙๐๐ ถึง ๑๖๐๐)
๕.๑.๒ สอบ ถำมร ำ ยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ กองก ำ ลั ง พ ล กองบั ญ ชำ กำ ร
กรมควบคุ มกำรปฏิบั ติทำงอำกำศ และสำมำรถดูรำยละเอียดกำรรั บสมัค รเพิ่มเติมได้ที่ www.daoc.rtaf.mi.th
หรื อที่ เ ว็บ ไซต์ ของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรข้ ำ รำชกำรพลเรื อน หรื อส ำนัก งำน ก.พ. www.job.ocsc.go.th
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๕, ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๖ และ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๗
๕.๒ เอกสำร ...

-๔๕.๒ เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รูปถ่ำยปั จจุบันสี หรือขำวดำ ครึ่ งตัว หน้ ำตรงไม่ สวมหมวกและแว่นตำด ำ
ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๕.๒.๒ ประกำศนีย บัต ร, ใบสุ ทธิ และระเบี ยนแสดงผลกำรศึ กษำครบหลัก สูต ร
(กรณียัง ไม่ได้รับ ประกำศนียบั ตร ให้ใ ช้หนังสื อรับรองของสถำนศึก ษำนั้น ๆ) ที่แสดงว่ำเป็ นผู้มีคุ ณวุฒิกำรศึกษำ
ตรงกั บตำแหน่ งที่รั บสมั คร และใบรับรองกำรผ่ ำนงำน (ผู้ นั้นจะต้อ งมีค วำมรู้ ควำมสำมำรถ และทัก ษะในงำน
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่ำ ๕ ปี)
๕.๒.๓ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร
๕.๒.๔ สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร
๕.๒.๕ สำเนำหลักฐำนกำรคัดเลือกทหำร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๔๓)
๕.๒.๖ สำเนำหลักฐำนอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล ใบสำคัญ กำรสมรสหรื อ
ใบหย่ำ (ในกรณีที่ชื่อ - นำมสกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอื่น)
๕.๓ เงื่อนไขกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับ กำรเลือกสรร จะต้องรับ ผิดชอบในกำรตรวจสอบและรั บรองตนเอง
ว่ำเป็นผู้มีคุ ณสมบัติทั่ วไป และคุณสมบัติ เฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอี ย ดต่ ำ ง ๆ ใน ใบสมั ค ร พร้ อ มทั ้ ง ยื ่ น หลั ก ฐำ นในกำร สมั ค รให้ ถ ู ก ต้ อ งคร บถ้ ว น ในกรณี ที ่ มี
ควำมผิดพลำดอั นเกิ ดจำกผู้สมั คร ไม่ว่ำด้ วยเหตุใด ๆ หรือวุ ฒิกำรศึกษำไม่ ตรงตำมคุณวุฒิ ของต ำแหน่ง ที่ สมัค ร
อัน มีผ ลท ำให้ ผู้ส มัค รไม่มีสิท ธิส มัค รเข้ ำรั บกำรเลือ กสรรในครั้ งนี้ ให้ ถือ ว่ำกำรรับ สมั ครและกำรได้เ ข้ำ รับ กำร
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้ สมั ครจะต้ องได้ รั บกำรประเมิ นสมรรถนะ ด้ วยวิ ธี กำรประเมิ น สมรรถนะตำมรำยละเอี ย ด
กำรประเมินสมรรถนะแนบท้ำยประกำศนี้
๗. เกณฑ์กำรตัดสิน
๗.๑ ผู้ที่จ ะถื อว่ ำเป็ นผู้ มีสิ ทธิ เข้ำ รับ กำรประเมิน สมรรถนะครั้ งที่ ๒ จะต้องเป็ นผู้ สอบ
ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภำควิชำกำร) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๗.๒ ผู้ที่ จะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรจะต้อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนในกำรประเมิ น
สมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๘. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่
ในกำรประเมินสมรรถนะ
กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิท ธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ
และก ำหนดวั น เวลำ และสถำน ที่ ใ นกำรประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ ๑ (สอบภำควิ ช ำกำร) ในวั น ศุ ก ร์ ที่
๑ ธัน วำคม ๒๕๖๐ ณ กองกำลั งพล กองบั ญ ชำกำร กรมควบคุ มกำรปฏิบั ติ ท ำงอำกำศ และทำงเว็บ ไซต์
www.daoc.rtaf.mi.th โดยจ ะด ำ เนิ น กำร ประเมิ น สมร รถน ะครั้ ง ที่ ๑ (สอบภำควิ ช ำ กำร ) ใน วั น พุ ธ ที่
๑๓ ธัน วำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ สถำนที่สอบจะแจ้งให้ทรำบในประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ ำรับกำร
ประเมินสมรรถนะฯ
๙. กำรประกำศ ...

-๕๙. กำรประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
๙.๑ ประกำศบั ญชี รำยชื่อ ผู้ผ่ ำนกำรประเมิน สมรรถนะครั้ งที่ ๑ (สอบภำควิ ชำกำร)
ในวั น อั งคำรที่ ๑๘ ธั น วำคม ๒๕๖๐ ณ กองก ำลั งพล กองบั ญ ชำกำร กรมควบคุ มกำรปฏิ บั ติ ท ำงอำกำศ
และทำงเว็บ ไซต์ www.daoc.rtaf.mi.th และให้ ผู้ ผ่ ำ นกำรประเมิ น สมรรถนะครั้ งที่ ๑ (สอบภำควิ ชำกำร)
เข้ ำ รั บ กำร ประเมิ น สมรร ถน ะครั้ งที่ ๒ (สอบสั ม ภำษณ์ และทดสอบตั ว อย่ ำ งงำ น) ใน วั น อั ง คำร ที่
๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘๓๐
๙.๒ ประกำศผลขั้น สุ ด ท้ำ ย จะประกำศบั ญ ชี รำยชื่ อ ผู้ผ่ ำ นกำรเลือ กสรรตำมลำดั บ
คะแนน (คะแนนประเมิ น สมรรถนะ ครั้ ง ที่ ๑ และ ครั้ ง ที่ ๒ รวมกั น ) ใน วัน พุ ธ ที่ ๑๐ มกรำคม.๒๕๖๑
ณ กองกำลังพล กองบั ญชำกำร กรมควบคุ มกำรปฏิบัติท ำงอำกำศ และทำงเว็ บไซต์ www.daoc.rtaf.mi.th
ในกรณีที่ มีคะแนนรวมเท่ำ กัน ให้ผู้ ที่มีเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็น ผู้ที่อ ยู่ในลำดั บสูง กว่ำ และจะดำเนิ นกำรขึ้ น
บัญชีรำยชื่อ ผู้ที่อยู่ในลำดั บสำรองไว้จ ำนวนสองเท่ ำของอัตรำแต่ละตำแหน่ งที่เปิดสอบ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำ ว
ให้เป็น อันยกเลิกหรื อสิ้นผลไปเมื่ อครบก ำหนด ๒ ปี นับแต่ วันที่ป ระกำศบัญชี รำยชื่อ หรือ นับตั้งแต่วันประกำศ
รับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๑๐. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดั บคะแนนที่สอบได้ ตำมประกำศบัญชีรำยชื่ อผู้ผ่ำนกำรเลื อกสรร
ประกำศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๐
(ลงชื่อ) พลอำกำศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท
(ปรเมศร์ เกษโกวิท)
ประธำนกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร
กรมควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ
กำรแจกจ่ำย
- นขต.ทอ.
- นขต.บก.คปอ.และ นขต.คปอ.
สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.พิสัยสิทธิ์ นันทวิสัย
(พิสัยสิทธิ์ นันทวิสัย)
หก.กกพ.บก.คปอ.
๒ พ.ย.๖๐
นำงสุภำวดี ฯ พิมพ์/ทำน
น.อ.พิสัยสิทธิ์ ฯ ตรวจ

การกาหนดและการประเมินสมรรถนะ
----------------------------ลักษณะงาน
๑. ปฏิ บัติ งำนเกี่ ยวกับกำรพิมพ์ กำรสำเนำ ตรวจสอบ และตรวจทำนหนั งสื อรำชกำรและ
เอกสำรของทำงรำชกำร
๒. รับ-ส่ง เก็บ รวบรวม ร่ำง และตอบโต้หนังสือรำชกำร และเอกสำรของทำงรำชกำร
๓. ปฏิบัติงำนบริหำรเกี่ ยวกับกำรส่งกำลั งบำรุ ง กำรประชำสัมพันธ์ กำรสวัสดิกำร และงำนธุรกำร
ทั้งปวง
๔. ใช้ เก็บ รักษำ และซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
กลุ่มงาน บริกำร
ตาแหน่ง พนักงำนธุรกำร จำนวน ๓ อัตรำ
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู้
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง
ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย
ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบงำนสำรบรรณ
ควำมรู้เกี่ยวกับด้ำนคอมพิวเตอร์

๔๐
๒๐
๒๐
๒๐

กำรสอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์

๑๐๐

กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน

คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น
บุคลิกลักษณะ
กำรใช้ควำมรู้
ท่วงทีวำจำ
ปฏิภำณไหวพริบ
ควำมรู้ทั่วไป

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

กำรสอบสัมภำษณ์

๓๐๐

การกาหนดและการประเมินสมรรถนะ
----------------------------ลักษณะงาน
๑. ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรติด ตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบเครื่อง
สื่อสำร และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
๒. ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของวิศวกรไฟฟ้ำสื่ อสำร
๓. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับสื่อสำรภำยใต้กำรควบคุ มของผู้บั งคั บบัญชำ
๔. ดูแลและบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
กลุ่มงาน เทคนิค
ตาแหน่ง ช่ำงเครื่องสื่อสำร จำนวน ๑ อัตรำ
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู้
ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย
ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำอังกฤษ
ควำมรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงเครื่องสื่อสำร
ควำมรู้ทั่วไป

๑๐
๒๐
๑๐
๔๐
๒๐

กำรสอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงเครื่องสื่อสำร

๑๐๐

กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน

คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น
บุคลิกลักษณะ
กำรใช้ควำมรู้
ท่วงทีวำจำ
ปฏิภำณไหวพริบ
ควำมรู้ทั่วไป

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

กำรสอบสัมภำษณ์

๓๐๐

การกาหนดและการประเมินสมรรถนะ
----------------------------ลักษณะงาน
๑. ปฏิ บัติ หน้ ำที่ เกี่ ยวกับกำรวำง ติ ดตั้ ง ซ่ อ ม ดั ด แปลง แก้ไ ข ตรวจและทดสอบสำยเคเบิ ล
และคู่สำยโทรศัพท์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อ ง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
๒. ปฏิ บั ติ งำนอื่ นที่ เกี่ ยวกั บงำนช่ ำงทำงสำยเคเบิ ลและคู่ สำยโทรศั พท์ ภำยใต้ กำรควบคุ มของ
ผู้บังคับบัญชำ
๓. ดูแลและบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
กลุ่มงาน เทคนิค
ตาแหน่ง ช่ำงทำงสำย จำนวน ๑ อัตรำ
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู้
ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย
ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำอังกฤษ
ควำมรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงทำงสำย
ควำมรู้ทั่วไป

๑๐
๒๐
๑๐
๔๐
๒๐

กำรสอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงทำงสำย

๑๐๐

กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน

คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น
บุคลิกลักษณะ
กำรใช้ควำมรู้
ท่วงทีวำจำ
ปฏิภำณไหวพริบ
ควำมรู้ทั่วไป

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

กำรสอบสัมภำษณ์

๓๐๐

การกาหนดและการประเมินสมรรถนะ
----------------------------ลักษณะงาน
๑. ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ เกี่ ยวกั บกำรจั ด ท ำ รวบรวม และเก็ บ รั ก ษำเอกสำรทำงกำรเงิ น หรื อ
กำรงบประมำณ
๒. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรงบประมำณ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓. บันทึ กรำยกำรในสมุ ดลงรำยกำรเบื้อ งต้น จัด ทำบั ญชี แยกประเภท และทะเบี ยนต่ ำง ๆ
เกี่ยวกับกำรเงินและกำรงบประมำณ
๔. ดำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับภำษี หัก ณ ที่จ่ำย
๕. รับและจ่ำยเงินตำมหลักฐำน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รั บจ่ำยเฉพำะในหน้ำที่ของตน
๖. ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ำยและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่ำย
๗. เก็บรักษำบัญชี และหลักฐำนประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
๘. ใช้และบำรุงรักษำเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
กลุ่มงาน บริกำร
ตาแหน่ง พนักงำนกำรเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรำ
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู้
ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย
ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำอังกฤษ
ควำมรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบัญชี
ควำมรู้ทั่วไป

๑๐
๒๐
๑๐
๔๐
๒๐

กำรสอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์

๑๐๐

กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน

คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น
บุคลิกลักษณะ
กำรใช้ควำมรู้
ท่วงทีวำจำ
ปฏิภำณไหวพริบ
ควำมรู้ทั่วไป

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

กำรสอบสัมภำษณ์

๓๐๐

