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ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการ 
กรมช่างโยธาทหารอากาศ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

                                                         
 ด้วย กรมช่างโยธาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล  เพื่อเลือกสรร 
และจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้     

 ๑.  ช่ือตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ  
  ๑.๑  ตำแหน่ง นักวิชาการเขียนแบบ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน ๑ อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท  
 ๑.๒  ตำแหน่ง ช่างสำรวจ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท 
เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๓  ตำแหน่ง ช่างโลหะ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท 
เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๔  ตำแหน่ง ช่างเช่ือม (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ  
๑๑,๒๘๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๕  ตำแหน่ง ช่างสี (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท 
เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๖  ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๘ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ  
๑๑,๒๘๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๗  ตำแหน่ง ช่างไม้ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๙ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท 
เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๘  ตำแหน่ง ช่างโยธา (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๙ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท 
เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๙  ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๓ อัตรา 
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑๐  ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๑ อัตรา 
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑๑  ตำแหน่ง ช่างประปา (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 
๑๑,๒๘๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑๒  ตำแหน่ง ช่างปูน (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๕ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท 
เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 



 ๑.๑๓  ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 
๑๑,๒๘๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑๔  ตำแหน่ง พนักงานขับรถทุ่นแรง (กลุ่มงานบริการ) จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทน  
เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 

                                                                                             ๒.๕  ตำแหน่ง … 
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 ๑.๑๕  ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริการ) จำนวน ๑ อัตรา 
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑๖  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ  
๑๐,๔๓๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑๗  ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ  
๑๐,๔๓๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 

   ๒.  ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง  
    ๒.๑  ตำแหน่ง นักวิชาการเขียนแบบ  

๒.๑.๑  บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่างเขียนแบบ 
๒.๑.๒  วางแผนปฏิบัติงานและเตรียมการเกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบ  
๒.๑.๓  ร่าง กำหนด และคำนวณในการออกแบบ 
๒.๑.๔  ควบคุมและตรวจสอบแบบและแผนผัง 
๒.๑.๕  วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในงานช่างเขียนแบบ  
๒.๑.๖  ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบและในส่วนที่ 

เกี่ยวข้อง 
๒.๑.๗  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 ๒.๒  ตำแหน่ง ช่างสำรวจ 
  ๒.๒.๑  สำรวจ คำนวณ และตรวจสอบเกี่ยวกับการวางหมุดหลักฐาน และหา 
ระดับของพื้นที่ เพื่องานแผนที่ งานก่อสร้าง หรืองานโยธา 
  ๒.๒.๒  เขียนแบบ และแผนผงัจากข้อมูลการสำรวจ 
  ๒.๒.๓  จำแนกรายละเอียดรปูถ่ายทางอากาศ 
  ๒.๒.๔  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสำรวจ  
  ๒.๒.๕ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรบัพื้นที ่
  ๒.๒.๖  ช่วยเหลือในการปฏิบัตงิานของวิศวกรสำรวจ 
   ๒.๒.๗  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
   ๒.๒.๘  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กีย่วกับงานช่างสำรวจ ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบัญชา 
   ๒.๒.๙  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๒.๑๐  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกบัราชการหรอืตามทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย 



 ๒.๓  ตำแหน่ง ช่างโลหะ 
  ๒.๓.๑  สร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์ 
โลหะรูปพรรณต่าง ๆ 
  ๒.๓.๒  วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข
ประสานและรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ  
  ๒.๓.๓ กำกับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ 
  ๒.๓.๔ วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องทีเ่กี่ยวกบังานช่างโลหะ 
  ๒.๓.๕ ควบคุมคุณภาพของการผลิต 
  ๒.๓.๖  ควบคุมและดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน 
 

                                                                                              ๒.๓.๗  จัดเตรียม ... 
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              ๒.๓.๗  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
                                 ๒.๓.๘  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบังานช่างโลหะ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบญัชา 
                                 ๒.๓.๙  ดูแลและบำรุงรักษาเครือ่งมือและอปุกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง      
              ๒.๓.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย 
                       ๒.๔  ตำแหน่ง ช่างเช่ือม 
 ๒.๔.๑  ปฏิบัติหน้าที่งานในฐานะช่างข้ันต้นภายใต้การควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับงานเช่ือม 
เช่น การเช่ือมประสาน โดยตัดโลหะด้วยแก๊สและไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยใช้งานได ้ 
 ๒.๔.๒  จ ัด เต ร ีย ม  และดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 ๒.๔.๓  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมส่งมอบงานให้หัวหน้างานเพื่อใช้
สำหรับประกอบการวางแผน 
  ๒.๔.๔  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย  
 ๒.๕  ตำแหน่ง ช่างสี 
       ๒.๕.๑  พ่นทราย ขัดล้าง ทาหรือพ่นสี รถ เรือ อากาศยาน และยานพาหนะต่าง ๆ  
   ๒.๕.๒ ทาหรือพ่นสี เคลือบผิวและขัดเงา เครื่องประดับ เครื่องใช้ประจำสำนักงาน 
และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
   ๒.๕.๓  ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างส ี 
   ๒.๕.๔ วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกบังานส ี
                                 ๒.๕.๕  ตรวจและทดสอบงานช่างสีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
                                 ๒.๕.๖  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครือ่งใช้ 
                                 ๒.๕.๗  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสี ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา 



                                 ๒.๕.๘  ดูแลและบำรุงรักษาเครือ่งมือและอปุกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
                                 ๒.๕.๙  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
                       ๒.๖  ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 
     ๒.๖.๑  ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบเครือ่งยนต์ต่าง ๆ
ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  
  ๒.๖.๒  ช่วยเหลือในการปฏิบัตงิานของวิศกร 
  ๒.๖.๓   ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครือ่งยนต์ ภายใตก้ารควบคุมของผู้บงัคับบญัชา  
   ๒.๖.๔  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   ๒.๖.๕  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
                       ๒.๗  ตำแหน่ง ช่างไม้ 
     ๒.๗.๑  สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดต้ัง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงาน
ช่างไม้  
   ๒.๗.๒ ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้ 
                                 ๒.๗.๓  ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ำหนด 
                                 ๒.๗.๔  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครือ่งใช้ 
                                 ๒.๗.๕  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผูบ้ังคับบัญชา 
 

๒.๗.๖  ดูแลและ ... 
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  ๒.๗.๖  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๗.๗  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
                       ๒.๘  ตำแหน่ง ช่างโยธา 
     ๒.๘.๑  สร้าง ซ่อม  ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับอาคาร พื้นที่  ถนน รั้ว  
ท่อทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ เข่ือน สนามบิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ                            
   ๒.๘.๒  ตรวจสอบและทดลองวัสดุทีใ่ช้ในการก่อสร้าง และทดสอบงานก่อสร้างตาม
ข้ันตอนต่าง ๆ 
                               ๒.๘.๓  ช่วยเหลือในการวางแผนการปฏิบัตงิานเกี่ยวกบังานโยธา 
                               ๒.๘.๔  ควบคุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ 
                               ๒.๘.๕  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
                               ๒.๘.๖  ช่วยเหลือในการปฏิบัตงิานของวิศวกร   
   ๒.๘.๗ ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกบังานโยธา ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา  
   ๒.๘.๘  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
   ๒.๘.๙ ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกบัราชการ หรือตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 
 ๒.๙  ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น 
  ๒.๙.๑  ติดตั้ง ตรวจ ปรนนิบัติบำรงุ ซ่อม รื้อถอนและประกอบเครื่องทำความเย็น
และเครือ่งปรบัอากาศ 



  ๒.๙.๒  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการซ่อมเครือ่งทำความเย็นและเครือ่งปรบัอากาศ 
  ๒.๙.๓  ปรับปรงุ ดัดแปลง ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ 
  ๒.๙.๔  ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องทำความเย็น
และเครือ่งปรบัอากาศ และนริภัยโรงงาน 
  ๒.๙.๕  ช่วยเหลือในการหาข้อมลูและออกแบบการติดตั้งเครื่องทำความเย็นและ
เครื่องปรบัอากาศ 
  ๒.๙.๖  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
  ๒.๙.๗  ช่วยเหลือในการปฏิบัตงิานของวิศกร    
  ๒.๙.๘  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกับการซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็นภายใต้
การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา  
   ๒.๙.๙  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   ๒.๙.๑๐  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกบัราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
                      ๒.๑๐  ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 
  ๒.๑๐.๑  ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบยานพาหนะ
และเครื่องทุ่นแรง ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  
   ๒.๑๐.๒  ปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวกับซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรงภายใต้
การควบคุมของผู้บังคับบัญชา  
   ๒.๑๐.๓  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   ๒.๑๐.๔  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกบัราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

                                                                                         ๒.๑๑  ตำแหน่ง ... 
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 ๒.๑๑  ตำแหน่ง ช่างประปา 
     ๒.๑๑.๑ ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงาน 
ช่างประปา งานสุขภัณฑ์ และท่อน้ำต่าง ๆ 
  ๒.๑๑.๒  ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานประปา 
  ๒.๑๑.๓  ช่วยเหลือในการผลิตน้ำ จ่ายน้ำ และขุดเจาะน้ำบาดาล 
  ๒.๑๑.๔  ตรวจและทดสอบงานช่างประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
  ๒.๑๑.๕  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้  
   ๒.๑๑.๖  ปฏิบัติงานอืน่ที่เกี่ยวกับงานช่างประปา ภายใต้การควบคุมของผูบ้ังคับบัญชา  
   ๒.๑๑.๗  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

   ๒.๑๑.๘  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกบัราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒.๑๒  ตำแหน่ง ช่างปูน 



     ๒.๑๒.๑  สร้าง ซอ่ม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกบั
งานช่างปูน  
                                 ๒.๑๒.๒  ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน 
  ๒.๑๒.๓  ตรวจและทดสอบงานช่างปูนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
  ๒.๑๒.๔  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
   ๒.๑๒.๕  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างปูน ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ังคับบัญชา  
   ๒.๑๒.๖  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

   ๒.๑๑.๗  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกบัราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒.๑๓  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๒.๑๓.๑  ติดต้ัง สร้าง ซ่อม ปรับมาตรฐาน ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน
ตรวจและทดสอบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 
              ๒.๑๓.๒   ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์
              ๒.๑๓.๓   ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การควบคุมของ
ผู้บังคับบัญชา 
              ๒.๑๓.๔  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
              ๒.๑๓.๕  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกบัราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒.๑๔  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถทุ่นแรง 
  ๒.๑๔.๑  ขับรถทุ่นแรงขนาดเบา กลาง หนัก และรถกจิการอื่นที่มีขนาดเดียวกัน 
  ๒.๑๔.๒ ตรวจ ดูแล รักษา ปรนนิบัติบำรุงสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบตามระยะเวลา
และแก้ไขเหตุขัดข้องเบื้องต้น  
  ๒.๑๔.๓  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๑๔.๔  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกบัราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒.๑๕ ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี 
       ๒.๑๕.๑   จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ 
  ๒.๑๕.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
                                                                                                ๒.๑๕.๓  บันทึก ... 
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  ๒.๑๕.๓  บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท         
และทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ 
  ๒.๑๕.๔  ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย  
  ๒.๑๕.๕  รับ และจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบที่รับจ่ายเฉพาะ        
ในหน้าที่ของตน   



  ๒.๑๕.๖  ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือในกรณีที่  
รับเงินไปจ่าย 

๒.๑๕.๗  เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่งคงปลอดภัย 
๒.๑๕.๘  ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอปุกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
๒.๑๕.๙  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกบัราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒.๑๖  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 
  ๒.๑๖.๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือ
ราชการ และเอกสารของทางราชการ  
  ๒.๑๖.๒  รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทาง
ราชการ  
  ๒.๑๖.๓  ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์  
การสวัสดิการและงานธุรการทั้งปวง  
  ๒.๑๖.๔  ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ            
ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่   
  ๒.๑๖.๕  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกบัราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒.๑๗  ตำแหน่ง พนักงานบริการ 
  ๒.๑๗.๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพัก
รับรอง สโมสร แหล่งสมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด 
  ๒.๑๗.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรบั-ส่ง เอกสารและพสัด ุ
  ๒.๑๗.๓  ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และ      
ผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ  
   ๒.๑๗.๔  ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง  
    ๒.๑๗.๕  ติดต่อราชการตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย  
   ๒.๑๗.๖  ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกบัราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓.  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

 ๔.  คุณสมบัติของผูม้ีสทิธิสมัคร 
 ๔.๑  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดังนี ้

๔.๑.๑  เป็นผูม้ีสญัชาติไทย 
๔.๑.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปบีริบรูณ์ (ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ลบดว้ยปี พ.ศ.ที่เกิด) 
๔.๑.๓  เป็นผูเ้ลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริย์ ทรงเป็น 

ประมุข ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 

                                                                                                     ๔.๑.๔  ไม่เป็น ... 
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 ๔.๑.๔  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 ๔.๑.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั ่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที ่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ ่งออกตามความในมาตรา ๔๑  
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
 ๔.๑.๗  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสัง่พักราชการ หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 
 ๔.๑.๘  ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น 
ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 ๔.๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๔.๑.๑๑  ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร 
จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง 
 ๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
                             ๔.๒.๑  ผู้สมัครตำแหน่ง นักวิชาการเขียนแบบ  เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานซึ่งเคยปฏิบัติงานในด้านช่างเขียนแบบ
มาแล้วเป็นอย่างดี  และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ 
                             ๔ .๒ .๒   ผู้ ส มั ครตำแห น่ ง  ช่ างสำรวจ  เป็ น เพศชาย  และสำเร็จการ ศึ กษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน     
ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด        
เป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
                             ๔.๒.๓  ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างโลหะ และช่างเ ชื่อม  เป็นเพศชาย และสำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม ช่างโลหะรูปพรรณ ช่างกลโรงงาน 
ช่างอุตสาหกรรม ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น เทคนิคอุตสาหกรรม โลหะอุตสาหกรรม ช่างเช่ือม และช่างเช่ือม
ประสาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบคุคลซึง่มิได้ผ่านการ
เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะ
ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
                             ๔.๒.๔  ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างสี ช่างไม้ ช่างโยธา และช่างปูน เป็นเพศชาย และสำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน  
ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการ
เฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 



 
                                                                                                          ๔.๒.๕ ผู้สมัคร ... 
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 ๔.๒ .๕  ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างประปา เป็ นเพศชาย และสำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างท่อ และโลหะแผ่น ช่างเช่ือมประสาน หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการ
สอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ 
ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
 ๔.๒.๖  ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ และช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่อง
ทุ่นแรง เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า            
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างยานยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็น
งานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้น
จะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)  และ
มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
 ๔.๒.๗  ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น เป็นเพศชาย  
และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่าน
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะ
ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
  ๔.๒.๘  ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี 
(โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
  ๔.๒.๙  ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถทุ่นแรง เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และมีผลการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
  ๔.๒.๑๐  ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทางการบัญชี) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
                               ๔.๒.๑๑  ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานธุรการ  และพนักงานบริการ  เป็นเพศชาย และสำเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

 ๕.  การรับสมัคร 



 ๕.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                              ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ  
กรมช่างโยธาทหารอากาศ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (เวลาราชการ 
๐๘๐๐ ถึง ๑๖๐๐) 
 ๕.๒  เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  (ฉบบัจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้ 
                               ๕.๒.๑  รูปถ่ายค รึ ่ ง ตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ า ย ม า แ ล้ ว ไม่เกิน     
๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
  

๕.๒.๒  ระเบียน ... 
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 ๕.๒.๒  ระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร ที ่แสดงว่าเป็นผู ้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร 
 ๕.๒.๓   บัตรประจำตัวประชาชนของผูส้มัคร 
  ๕.๒.๔   ทะเบียนบ้านของผูส้มัคร 
 ๕.๒.๕  สำเนาหลักฐานอื่น เช่น สด.๓ หรือ สด.๘, ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล, 
ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ช่ือ - นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น) 
 หมายเหตุ หากหลกัฐานไม่ครบถ้วน ไม่มสีิทธิกรอกใบสมัคร 
 ๕.๓  เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
                             ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้ สมัคร ไม่ ว่าด้วยเหตุ ใดๆ หรือวุฒิ การศึกษาไม่ ตรงตามคุณวุฒิ ของตำแหน่งที่ สมัคร  
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ  
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  

  ๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
          ผู้สมัครจะต้องได้รบัการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด
การประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี ้

  ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
         ๗.๑  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การทดสอบตัวอย่างงาน
และการสอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบวิชาการ)  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
       ๗.๒  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 



  ๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
       กรมช่างโยธาทหารอากาศ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิ นสมรรถนะ ภายในวันพุ ธที่  ๓๑ มี นาคม ๒๕๖๔  
ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ และทางเว็บไซต ์www.civil.rtaf.mi.th 

  ๙.  การประกาศรายช่ือผูผ้่านการเลือกสรรและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผ้่านการเลอืกสรร 
          ๙.๑  ประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบวิชาการ) 
ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบวิชาการ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ณ กองกำลังพล 
กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ และทางเว็บไซต์  www.civil.rtaf.mi.th  กำหนดการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๒ (การทดสอบตัวอย่างงาน และการสอบสัมภาษณ์)  และสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในประกาศ 
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบวิชาการ) 
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                                ๙.๒  กรมช่างโยธาทหารอากาศ จะประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร
เรียงตามลำดับคะแนนโดยสำรองผูท้ี่ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนนไว้ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของจำนวนที่เปิดรับ 
ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ ากัน ให้ผู้ที่มี คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การทดสอบตัวอย่างงาน  
และการสอบสัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือ 
สิ้นผลไปเมือ่ครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายช่ือหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่ง
เดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี                                                                             

 ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้าง  

        การจัดทำสญัญาจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนทีส่อบได้ ตามประกาศบัญชีรายช่ือ 
ผู้ผ่านการเลือกสรร   

 ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๔     กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

           (ลงช่ือ)  พลอากาศตรี กีรติ  ปิงเมือง 
                                                               (กีรติ  ปิงเมือง) 
                                      ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการ 

                        ๙.๒ กรมช่าง ... 
 

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


                  กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
 
 

การแจกจ่าย 
 - เสธ.ชย.ทอ., รอง จก.ชย.ทอ., จก.ชย.ทอ. 
 - นขต.ทอ.และ นขต.ชย.ทอ. 
สำเนาถูกต้อง 
          น.อ.นรินทร์  แสงสุข 
              (นรินทร์  แสงสุข) 
            หก.กกพ.บก.ชย.ทอ.  
                     ๒๔ ก.พ.๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของช่างเขียนแบบ 
  ๒.  วางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมการเกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบ 



  ๓.  ร่าง กำหนด และคำนวณในการออกแบบ 
  ๔.  ควบคุมและตรวจสอบแบบและแผนผัง  
  ๕.  วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในงานช่างเขียนแบบ 
  ๖.  ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบและในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
  ๗.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  บรหิารทั่วไป 
ตำแหน่ง  นักวิชาการเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบและออกแบบ 
      รายละเอียดงานสถาปัตย์ 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 

 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถทางด้านการเขียนแบบและ 
       ออกแบบ 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ลักษณะงาน 
  ๑.  สำรวจ คำนวณ และตรวจสอบเกี่ยวกับการวางหมุดหลกัฐาน และหาระดบัของพืน้ที่  
เพื่องานแผนที่ งานก่อสร้าง หรืองานโยธา 
  ๒.  เขียนแบบ และแผนผังจากข้อมูลการสำรวจ  
  ๓. จำแนกรายละเอียดรูปถ่ายทางอากาศ   
   ๔.  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสำรวจ 
  ๕.  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที ่
                     ๖.  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรสำรวจ 
  ๗.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครือ่งใช้ 
                     ๘.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบังานช่างสำรวจ ภายใต้การควบคุมของผูบ้ังคับบัญชา 
  ๙.  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตำแหน่ง  ช่างสำรวจ จำนวน ๓ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานด้านการสำรวจ 
      และด้านโยธา 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 

 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถปฏิบัติงานด้านการสำรวจและ 
       ด้านโยธา 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 



 
 

 
 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  สร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และรื้อถอนสิ่ ง อุปกรณ์โลหะ 
รูปพรรณต่าง ๆ  
  ๒.  วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และ 
รื้อถอนสิง่อุปกรณ์โลหะรปูพรรณต่าง ๆ  
  ๓.  กำกับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ  
   ๔.  วิเคราะห์และให้ข้อเสอนแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ   
   ๕.  ควบคุมคุณภาพของการผลิต 
                     ๖.  ควบคุมและดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน 
                     ๗.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืและเครื่องใช้ 
                     ๘.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบังานช่างโลหะ ภายใต้การควบคุมของผูบ้ังคับบัญชา  
                     ๙.  ดูแลและบำรงุรักษาเครื่องมือ และอุปกร์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
                    ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัราชการ หรือตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย   
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสญัญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตำแหน่ง  ช่างโลหะ จำนวน ๒ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานด้านโลหะ 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถงานทางด้านช่างโลหะ 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 



๓๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  ปฏิบัติหน้าที่งานในฐานะช่างข้ันต้นภายใต้การควบคุมกำกับดูและเกี่ยวกับงานเช่ือม  
เช่น การเช่ือมประสาน โดยตัดโลหะด้วยแก๊สและไฟฟ้า และซ่อมอปุกรณ์เครื่องจกัรกลต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในสภาพ
เรียบร้อยใช้งานได้   
  ๒.  จัดเตรียม และดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพือ่ใหก้ารปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ   
  ๓.  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมส่งมอบงานใหห้ัวหน้างานเพื่อใช้สำหรับประกอบ 
การวางแผน   
  ๔.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตำแหน่ง  ช่างเช่ือม  จำนวน  ๑  อัตรา     
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานด้านการ 
      เช่ือมประสาน การตัดโลหะด้วยแก๊ส และไฟฟ้า 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 

 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถงานทางด้านการเช่ือมประสาน 
       ตัดโลหะด้วยแก๊สไฟฟ้า 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 



       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

๓๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  พ่นทราย ขัดล้าง ทาหรือพ่นสี รถ เรือ อากาศยาน และยานพาหนะต่าง ๆ   
   ๒.  ทาหรือพ่นสี เคลือบผิวและขัดเงา เครื่องประดับ เครื่องใช้ประจำสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ  
   ๓.  ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสี   
   ๔.  วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสี  
  ๕.  ตรวจและทดสอบงานช่างสีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด   
  ๖.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้   
  ๗.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสี ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา  
  ๘.  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
  ๙.  ปฏิบติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
   ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตำแหน่ง  ช่างสี  จำนวน  ๑  อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานด้านช่างส ี
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 



ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถงานทางด้านช่างส ี

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบเครื่องยนต์ต่าง ๆ ตลอดจน
อุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  
   ๒.  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศกร  
   ๓.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
   ๔.  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
   ๕.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตำแหน่ง  ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน ๘ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานด้านเครือ่งยนต ์

 
๘๐ 

 
การสอบวิชาการ 



      ด้านไฟฟ้า และด้านอิเล็กทรอนกิส ์
      ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถในการซ่อมเครื่องยนต ์

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้  
   ๒.  ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้   
  ๓.  ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด   
  ๔.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครือ่งใช้  
                     ๕.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบังานช่างไม้ ภายใต้กรควบคุมของผู้บงัคับบญัชา 
                     ๖.  ดูแลและบำรงุรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                     ๗.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 



ตำแหน่ง  ช่างไม้  จำนวน ๙ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานด้านช่างไม ้
      และก่อสร้าง 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 

 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถงานทางด้านช่างไม ้

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับอาคาร พื้นที่ ถนน รั้วท่อทางระบายน้ำ 
สะพาน ท่าเทียบเรือ เข่ือน สนามบิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ  
   ๒.  ตรวจสอบและทดลองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และทดสอบงานก่อสร้างตามขั้นตอนต่างๆ   



  ๓.  ช่วยเหลือในการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกบังานโยธา  
                     ๔.  ควบคุมและดูแลการดำเนินงานใหเ้ป็นไปตามแบบ   
  ๕.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครือ่งใช้ 
                     ๖.  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร  
                     ๗.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบังานโยธา ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา 
                     ๘.  ดูแลและบำรงุรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                     ๙.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
ระยะเวลาการจ้าง  ตัง้แต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตำแหน่ง  ช่างโยธา  จำนวน ๙ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานด้านการสร้าง 
      ซ่อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 

 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถในงานช่างโยธา 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การกำหนดและการประเมินสมรรถนะ 



--------------------------- 
ลักษณะงาน 
  ๑.  ติดตั้ง ตรวจ ปรนนิบัตบิำรงุ ซ่อม รื้อถอนและประกอบเครื่องทำความเย็น และ
เครือ่งปรับอากาศ 
   ๒.  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการซ่อมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ   
  ๓.  ปรับปรุง ดัดแปลง ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ  
                     ๔.  ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อมเครือ่งทำความเย็น และ
เครื่องปรับอากาศ  
และนิรภัยโรงงาน    
  ๕.  ช่วยเหลือในการหาข้อมลูและออกแบบการติดตั้งเครื่องทำความเย็น และ
เครื่องปรบัอากาศ  
                     ๖.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืและเครื่องใช้   
                     ๗.  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร 
                     ๘.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัการซ่อมเครื่องปรบัอากาศและทำความเย็น ภายใต้การควบคุม
ของผู้บงัคับบัญชา  
                     ๙.  ดูแลและบำรงุรักษาเครื่องมือและอุปกรณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                     ๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย  
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตำแหน่ง  ช่างซ่อมเครี่องปรับอากาศและทำความเย็น  จำนวน ๓ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ และ 
      ประกอบเครื่องทำความเย็น และ  
      เครื่องปรบัอากาศ 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 

 
 

๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถในงานช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
       และทำความเย็น 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 



๓๐๐ 

 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง ประกอบ ปรบั ตรวจและทดสอบยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง  
ตลอดจนอปุกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  
   ๒.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรงภายใต้การควบคุมของ
ผู้บังคับบญัชา    
  ๓.  ดูแลและบำรุงรกัษาเครื่องมือและอปุกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
                     ๔.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย     
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสญัญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตำแหน่ง  ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง  จำนวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข 
      ประกอบ ปรบั ตรวจและทดสอบยานพาหนะ  
      และเครื่องทุ่นแรง 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 

 
 

๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถในการซ่อมยานพาหนะและ 
       เครื่องทุ่นแรง   

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างประปา 
งานสุขภัณฑ์ และท่อน้ำต่าง ๆ   
   ๒.  ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานประปา     
  ๓.  ช่วยเหลือในการผลิตน้ำ จ่ายน้ำ และขุดเจาะน้ำบาดาล  
                     ๔.  ตรวจและทดสอบงานช่างประปาใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานที่กำหนด  
                     ๕.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืและเครื่องใช้  
                     ๖.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบังานช่างประปา ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา  
                     ๗.  ดูแลและบำรงุรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                     ๘.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย       
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสญัญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตำแหน่ง  ช่างประปา  จำนวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานด้านประปา  
      และด้านเช่ือมประสาน 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 

 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถในงานช่างประปา 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 



       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

๒๐ 
๒๐ 

๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน   
   ๒.  ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน      
  ๓.  ตรวจและทดสอบงานช่างปูนให้เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด   
                     ๔.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืและเครื่องใช้  
                     ๕.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบังานช่างปูน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบญัชา  
                     ๖.  ดูแลและบำรงุรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
                     ๗.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย                      
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสญัญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตำแหน่ง  ช่างปูน  จำนวน ๕ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานด้านช่างปูน 
      และก่อสร้าง 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 

 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถงานทางด้านช่างปูน 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 



คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  ติดตั้ง สร้าง ซ่อม ปรับมาตรฐาน ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ รื้อถอน ตรวจและทดสอบ 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด    
   ๒.  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์      
  ๓.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา  
                     ๔.  ดูแลและบำรงุรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
                     ๕.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย                       
ระยะเวลาการจ้าง  ตัง้แต่วันทำสญัญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  เทคนิค 
ตำแหน่ง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานด้านติดตั้ง สร้าง 
      ซ่อม แก้ไข ประกอบ ตรวจและทดสอบเครื่อง 
      อิเล็กทรอนกิส ์

 
๘๐ 

 
 

 
การสอบวิชาการ 
 



      ความรู้ทั่วไป ๒๐ 
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถงานทางด้านเครื่องอิเล็กทรอนิกส ์

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  ขับรถทุ่นแรงขนาดเบา กลาง หนัก และรถกิจการอื่นที่มีขนาดเดียวกัน   
   ๒.  ตรวจ ดูแล รักษา ปรนนิบัติบำรุงสิ่งอปุกรณ์ในความรับผิดชอบตามระยะเวลาและ 
แก้ไขเหตุขัดข้องเบื้องต้น      
  ๓.  ดูแลและบำรุงรกัษาเครื่องมือและอปุกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
                     ๔.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย                          
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสญัญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  บรกิาร 
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถทุ่นแรง  จำนวน ๓ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 



ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับด้านจราจรและการใช้ 
      เครื่องทุ่นแรง 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 

 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถในการขับยานพาหนะ 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ลักษณะงาน 
  ๑.  จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ   
   ๒.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย      
  ๓.  บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบญัชีแยกประเภทและทะเบียนต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ     การเงินและการงบประมาณ   
                     ๔.  ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย   
                     ๕.  รับ และจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทัง้รับผิดชอบที่รบัจ่ายเฉพาะในหน้าที่ของตน   



                     ๖.  ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลอื พร้อมทัง้สง่เงินเหลอืในกรณีทีร่ับเงินไปจ่าย  
                     ๗.  เก็บรักษาบญัชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่งคงปลอดภัย  
                     ๘.  ใช้และบำรุงรกัษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
                     ๙.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย        
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสญัญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  บรกิาร 
ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถงานทางด้านการเงินและบัญชี 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ลักษณะงาน 



  ๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือ
ราชการ  
และเอกสารของทางราชการ   
   ๒.  รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ      
  ๓.  ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลงับำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการและงานธุรการทัง้
ปวง  
                     ๔.  ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคาร
สถานที่   
                     ๕.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย                             
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสญัญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  บรกิาร  
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ  จำนวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 
      ความรู้เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร ์
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 

 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร ์

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การกำหนดและการประเมินสมรรถนะ 

--------------------------- 
ลักษณะงาน 
  ๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง 
สโมสร  
แหล่งสมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ทีก่ำหนด 
  ๒.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ 
  ๓.  ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ  
  ๔.  ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกีย่วข้อง  
   ๕.  ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
  ๖.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  บรกิาร 
ตำแหน่ง  พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 
 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
      ความรู้เกี่ยวกับการบริการในสำนักงาน 
      ความรู้ทั่วไป 

 
๘๐ 
๒๐ 

 
การสอบวิชาการ 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ความสามารถงานทางด้านบริการ 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัตสิ่วนบุคคลอื่น 
       บุคลิกลักษณะ 
       การใช้ความรู้ 
       ท่วงทีวาจา 
       ปฏิภาณไหวพริบ 
       ความรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 


