(สําเนา)
หนวยรับ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------ดวยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจางเปน
พนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๕๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงานตามลักษณะงาน และคาตอบแทนที่จะไดรับ (ผนวก ก)
๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหนง (ผนวก ข)
๓. ระยะเวลาการจ า ง ตั้ ง แต วั น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห จ า งเป น พนั ก งานราชการ จนถึ ง วั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
๔.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ป พ.ศ.ที่เกิด) และชายตองพน
ภาระการรับราชการทหาร กองประจําการ
๔.๑.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไมเ ปน ขาราชการหรือลูกจางของสว นราชการ พนักงาน หรือลูกจา ง
ของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถิ่น
๔.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
๔.๑.๖ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑
แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน
๔.๑.๘ ไมเปนผูที่บกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม และไมเปน
ผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๔.๑.๙ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔.๑.๑๐ ไมเปนผู ...

-๒๔.๑.๑๐ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๔.๒ ผูขาดคุณสมบัติในขอ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมใหสมัครได แตหากผานการ
เลือกสรร จะตองลาออกจากตําแหนงดังกลาวกอนทําสัญญาจาง
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะ (ผนวก ค)
๕. การรับสมัคร ประกาศรับสมัครตั้งแตวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับ ใบสมัค รและยื่น ใบสมัค รดว ยตนเอง ตั้งแตวัน จัน ทรที่ ๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วั น ศุ ก ร ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๖๑ ในวั น และเวลาราชการ ที ่ กองกํ า ลัง พล
กองบังคับ การ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร
เพิ่ ม เติ ม ได ที่ www.arm.rtaf.mi.th หรื อ ที่ เ ว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น
หรือสํานักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th สามารถติดตอสอบถามไดที่ ๐ ๒๕๓๔ ๓๔๑๘ ถึง ๑๙
๕.๒ เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร (ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน
๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้ จํานวน ๓ รูป
๕.๒.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (กรณีที่
ยังไมได รับระเบี ยนแสดงผลการศึ กษา ใหใชหนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงที่รับสมัคร
๕.๒.๓ บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
๕.๒.๔ ทะเบียนบานของผูสมัคร
๕.๒.๕ หลั ก ฐานการรั บ ราชการทหารกรณี ผู ส มั ค รเป น ชาย (แบบ สด.๔๓
หรือ สด.๘)
๕.๒.๖ สําเนาหลักฐานอื่น เชน ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสําคัญการสมรส
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ไมตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
หมายเหตุ หากหลักฐานไมครบถวน ไมมีสิทธิ์กรอกใบสมัคร
๕.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๖. หลักเกณฑ ...

-๓๖. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด
การประเมินสมรรถนะแนบทายประกาศนี้ (ผนวก ง)
๗. เกณฑการตัดสิน
๗.๑ ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูสอบ
ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๗.๒ ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แตละครั้งไมต่ํากวา รอยละ ๖๐
๘. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
กรมสรรพาวุ ธทหารอากาศ จะประกาศรายชื่ อผู มี สิ ทธิ เข ารั บการประเมิ นสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และกําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ในวันพุธที่
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และทางเว็ปไซต www.arm.rtaf.mi.th
๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๙.๑ ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ภายใน
วันศุกรที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และทางเว็ปไซต www.arm.rtaf.mi.th
และให ผู ที่ ผ านการประเมิ นสมรรถนะครั้ งที่ ๑ (สอบภาควิ ชาการ) เข ารั บการประเมิ นสมรรถนะครั้ งที่ ๒
(สอบสัมภาษณ) ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
๙.๒ ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ตามลําดับคะแนน ภายในวันศุกร ที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และทาง www.arm.rtaf.mi.th ในกรณีที่มีคะแนน
รวมเทากัน ใหผูที่มีเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับสูงกวา โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ป นับแตวันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับตั้งแตวันประกาศรับสมัครใน
ตําแหนงเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี
๑๐. การจัดทําสัญญาจาง
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ) พลอากาศโท พงษศักดิ์ เกื้ออรุณ
(พงษศักดิ์ เกื้ออรุณ)
ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

-๔รายการแจกจาย
- นขต.ทอ., นขต.สพ.ทอ.
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) น.อ.เถลิงเกียรติ์ จีนอ่ํา
(เถลิงเกียรติ์ จีนอ่ํา)
หก.กกพ.บก.สพ.ทอ.
๒๕ ต.ค.๖๑

ผนวก ข

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหนง

ตําแหนง พนักงานบริการ
หนาที่โดยยอ ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการดานหองประชุม หองรับรอง บานพักรับรอง สโมสรแหลง
สามาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กําหนด
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-สง เอกสารและพัสดุ
๓. ตอนรั บและบริ การในการจัดเลี้ยง งานเลี้ ยงรั บรอง งานพิธี ตาง ๆ และผู ที่มาใชสถานที่
นั้น ๆ
๔. ดู แ ลรั ก ษา ทํ า ความสะอาดบริ เ วณอาคาร สถานที่ พั ส ดุ อุ ป กรณ และทรั พ ย สิ น
ที่เกี่ยวของ
๕. ติดตอราชการตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ตําแหนง พนักงานหองทดลอง
หนาที่โดยยอ ๑. จัดเตรียมและทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่ใชในหองทดลอง
๒. เตรียมเครื่องมือ สารเคมี และวัสดุสําหรับการทดลอง
๓. รวบรวมและตรวจสอบกรรมวิธีในการเก็บตัวอยาง
๔. ชวยเหลือในการคนควา ทดลอง ตรวจสอบ และวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
๕. เก็บตัวอยางผลิตภัณฑตาง ๆ วัตถุดิบ และสารเคมีเพื่อนํามาทดลอง
๖. ควบคุมและดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบคําสั่งและคูมือที่กําหนด
๗. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๘. ชวยเหลือและดูแลในดานนิรภัยหองทดลอง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานหองทดลอง ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ตําแหนง ชางสรรพาวุธ
หนาที่โดยยอ ๑. ผลิต ซอม ดัดแปลง แกไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแตง โยกยาย ชวยเหลือในการทําลาย
ตรวจและทดสอบเกี่ยวกับงานชางสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ ยานพาหนะ
ทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ หรือบริภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ)
๒. ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑและงานซอมเกี่ยวกับงานชางสรรพาวุธ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
๓. ชวยเหลือในการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับงานชางสรรพาวุธ
ตลอดจนนิรภัยโรงงาน
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานชางสรรพาวุธ ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
๖. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ตําแหนง ชางกลโรงงาน
หนาที่โดยยอ ๑. ซอม สราง ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแตง ตรวจและทดสอบ
เครื่องกลบางอยาง ชิ้นสวนของเครื่องจักรกล ชิ้นสวนอื่น ๆ และบํารุงรักษาเครื่องมือตาง ๆ ประจําโรงงาน
ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบที่เกี่ยวของใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการชางกลโรงงาน ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
๔. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส
หนาที่โดยยอ ๑. ติดตั้ง สราง ซอม ปรับมาตรฐาน ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจและทดสอบ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบที่เกี่ยวของใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
๔. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ตําแหนง ชางไม
หนาที่โดยยอ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สราง ซอม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกยายเกี่ยวกับงานชางไม
ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานชางไม
ตรวจและทดสอบงานชางไมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานชางไม ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวชอง
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ตําแหนง ชางไฟฟา
หนาที่โดยยอ ๑. ติ ด ตั้ ง ซ อ ม ดั ด แปลง แก ไ ข ประกอบ ปรั บ ตรวจและทดสอบอุ ป กรณ ไ ฟฟ า
อิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. ใชเครื่องมือกําเนิดไฟฟา ควบคุมแผงสวิทซไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส และงานสายไฟ
๓. ชุบเคลือบผิวโลหะ โดยกรรมวิธีทางเคมี – ไฟฟา
๔. ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟา
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานชางไฟฟาภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
๖. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวชอง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ตําแหนง ชางเชื่อม
หนาที่โดยยอ ๑. ปฏิ บั ติงานในฐานะช างชั้ น ตน ภายใตการควบคุมกํากับ ดูแล เกี่ย วกับ งานเชื่อม เชน
การเชื่ อมประสาน และตั ดโลหะด วยแกส และไฟฟา และซอมอุป กรณเครื่องจักรกลตาง ๆ ใหอยูในสภาพ
เรียบรอยใชงานได
๒. จัดเตรียม และดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
๓. จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน พร อ มส ง มอบงานให หั ว หน า งาน เพื่ อ สํ า หรั บ
ประกอบการวางแผน
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนง ชางโลหะ
หนาที่โดยยอ ๑. สร า ง ประกอบ ตรวจ ซอ ม ดั ดแปลง แกไข ประสาน และรื้อ ถอนสิ่งอุ ป กรณโ ลหะ
รูปพรรณตาง ๆ
๒. วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสราง ประกอบ ตรวจ ซอม ดัดแปลง แกไข ประสาน และ
รื้อถอนสิ่งอุปกรณโลหะรูปพรรณตาง ๆ
๓. กํากับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานชางโลหะ
๔. วิเคราะหและใหขอเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานชางโลหะ
๕. ควบคุมคุณภาพของการผลิต
๖. ควบคุมและดูแลในดานนิรภัยโรงงาน
๗. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานชางโลหะ ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
๙. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวชอง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ผนวก ง

ลักษณะงาน

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการดานหองประชุม หองรับรอง บานพักรับรอง สโมสรแหลง
สามาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กําหนด
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-สง เอกสารและพัสดุ
๓. ตอนรั บและบริ การในการจัดเลี้ยง งานเลี้ ยงรั บรอง งานพิธี ตาง ๆ และผู ที่มาใชสถานที่
นั้น ๆ
๔. ดู แ ลรั ก ษา ทํ า ความสะอาดบริ เ วณอาคาร สถานที่ พั ส ดุ อุ ป กรณ และทรั พ ย สิ น
ที่เกี่ยวของ
๕. ติดตอราชการตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กลุมงาน บริการ
ตําแหนง พนักงานบริการ จํานวน ๑ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู
ความรูทั่วไป
ภาษาไทย
ความรูเกี่ยวกับตําแหนง

๑๕
๑๕
๙๐

การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร
Microsoft Office

๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๕
๒๕
๒๐๐

การสอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ

คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น
มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ลักษณะงาน

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
๑. จัดเตรียมและทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่ใชในหองทดลอง
๒. เตรียมเครื่องมือ สารเคมี และวัสดุสําหรับการทดลอง
๓. รวบรวมและตรวจสอบกรรมวิธีในการเก็บตัวอยาง
๔. ชวยเหลือในการคนควา ทดลอง ตรวจสอบ และวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
๕. เก็บตัวอยางผลิตภัณฑตาง ๆ วัตถุดิบ และสารเคมีเพื่อนํามาทดลอง
๖. ควบคุมและดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบคําสั่งและคูมือที่กําหนด
๗. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๘. ชวยเหลือและดูแลในดานนิรภัยหองทดลอง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานหองทดลอง ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กลุมงาน บริการ
ตําแหนง พนักงานหองทดลอง จํานวน ๑ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู
ความรูทั่วไป
ภาษาไทย
ความรูเกี่ยวกับตําแหนง

๑๕
๑๕
๙๐

การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร
Microsoft Office

๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๕
๒๕
๒๐๐

การสอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ

คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น
มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ

ลักษณะงาน
๑. ผลิต ซอม ดัดแปลง แกไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแตง โยกยาย ชวยเหลือในการทําลาย ตรวจ
และทดสอบเกี่ยวกับงานชางสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ ยานพาหนะ
ทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ หรือบริภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ)
๒. ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑและงานซอมเกี่ยวกับงานชางสรรพาวุธ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๓. ชวยเหลือในการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับงานชางสรรพาวุธ ตลอดจน
นิรภัยโรงงาน
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานชางสรรพาวุธ ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
๖. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กลุมงาน เทคนิค
ตําแหนง ชางสรรพาวุธ จํานวน ๒๗ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู
ความรูทั่วไป
ภาษาไทย
ความรูเกี่ยวกับวิชาอิเล็กทรอนิกส, เคมีอุตสาหกรรม
ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง

๑๕
๑๕
๓๐
๖๐

การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน
การสอบปฏิบัติ

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร
Microsoft Office

๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๕
๒๕
๒๐๐

การสอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ

คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น
มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑. ซอม สราง ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแตง ตรวจและทดสอบเครื่องกล
บางอยาง ชิ้นสวนของเครื่องจักรกล ชิ้นสวนอื่น ๆ และบํารุงรักษาเครื่องมือตาง ๆ ประจําโรงงาน ตลอดจน
อุปกรณและสวนประกอบที่เกี่ยวของใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการชางกลโรงงาน ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
๔. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กลุมงาน เทคนิค
ตําแหนง ชางกลโรงงาน จํานวน ๙ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
ความรู
ความรูทั่วไป
ภาษาไทย
ความรูเกี่ยวกับวิชาซอมบํารุง, อุตสาหกรรม,
ชางเชื่อมประสาน, ชางกลโรงงาน
ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร
Microsoft Office
คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น
มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๕
๑๕
๓๐

การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน

๖๐

การสอบปฏิบัติ

๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๕
๒๕
๒๐๐

การสอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน

๑. ติดตั้ง สราง ซอม ปรับมาตรฐาน ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจและทดสอบ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบที่เกี่ยวของใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
๔. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กลุมงาน เทคนิค
ตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๓ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู
ความรูทั่วไป
ภาษาไทย
ความรูเกี่ยวกับวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟากําลัง

๑๕
๑๕
๓๐

การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน

ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง

๖๐

การสอบปฏิบัติ

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร
Microsoft Office

๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๕
๒๕
๒๐๐

การสอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ

คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น
มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สราง ซอม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกยายเกี่ยวกับงานชางไม
ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานชางไม
ตรวจและทดสอบงานชางไมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานชางไม ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวชอง
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กลุมงาน เทคนิค
ตําแหนง ชางไม จํานวน ๑ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู
ความรูทั่วไป
ภาษาไทย
ความรูเกี่ยวกับวิชาชางกอสราง

๑๕
๑๕
๓๐

การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน

ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง

๖๐

การสอบปฏิบัติ

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร
Microsoft Office

๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๕
๒๕
๒๐๐

การสอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ

คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น
มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน

๑. ติ ด ตั้ ง ซ อ ม ดั ด แปลง แก ไ ข ประกอบ ปรั บ ตรวจและทดสอบอุ ป กรณ ไ ฟฟ า
อิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. ใชเครื่องมือกําเนิดไฟฟา ควบคุมแผงสวิทซไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส และงานสายไฟ
๓. ชุบเคลือบผิวโลหะ โดยกรรมวิธีทางเคมี – ไฟฟา
๔. ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟา
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานชางไฟฟาภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
๖. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวชอง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กลุมงาน เทคนิค
ตําแหนง ชางไฟฟา จํานวน ๔ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู
ความรูทั่วไป
ภาษาไทย
ความรูเกี่ยวกับวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา

๑๕
๑๕
๓๐

การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน

ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง

๖๐

การสอบปฏิบัติ

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร
Microsoft Office

๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๕
๒๕
๒๐๐

การสอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ

คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น
มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน

๑. ปฏิ บั ติงานในฐานะชางชั้น ตน ภายใตการควบคุมกํากับ ดูแล เกี่ย วกับ งานเชื่อม เชน
การเชื่ อมประสาน และตั ดโลหะด วยแกส และไฟฟา และซอมอุป กรณเครื่องจักรกลตาง ๆ ใหอยูในสภาพ
เรียบรอยใชงานได
๒. จัดเตรียม และดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
๓. จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน พร อ มส ง มอบงานให หั ว หน า งาน เพื่ อ สํ า หรั บ
ประกอบการวางแผน
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กลุมงาน เทคนิค
ตําแหนง ชางเชื่อม จํานวน ๔ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู
ความรูทั่วไป
ภาษาไทย
ความรูเกี่ยวกับวิชาชางเชื่อมโลหะ ชางเชื่อมประสาน

๑๕
๑๕
๓๐

การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน

ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง

๖๐

การสอบปฏิบัติ

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร
Microsoft Office

๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๕
๒๕
๒๐๐

การสอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ

คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น
มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ลักษณะงาน
รูปพรรณตาง ๆ

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
๑. สร า ง ประกอบ ตรวจ ซอ ม ดั ดแปลง แกไข ประสาน และรื้อ ถอนสิ่งอุ ป กรณโ ลหะ

๒. วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสราง ประกอบ ตรวจ ซอม ดัดแปลง แกไข ประสาน และ
รื้อถอนสิ่งอุปกรณโลหะรูปพรรณตาง ๆ
๓. กํากับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานชางโลหะ
๔. วิเคราะหและใหขอเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานชางโลหะ
๕. ควบคุมคุณภาพของการผลิต
๖. ควบคุมและดูแลในดานนิรภัยโรงงาน
๗. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานชางโลหะ ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
๙. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวชอง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กลุมงาน เทคนิค
ตําแหนง ชางโลหะ จํานวน ๒ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู
ความรูทั่วไป
ภาษาไทย
ความรูเกี่ยวกับวิชาชางเชื่อมโลหะ ชางเชื่อมประสาน

๑๕
๑๕
๓๐

การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน

ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตําแหนง

๖๐

การสอบปฏิบัติ

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร
Microsoft Office

๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๕
๒๕
๒๐๐

การสอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ

คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น
มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ผนวก ก
ชื่อตําแหนง กลุมงานตามลักษณะงาน และคาตอบแทนที่จะไดรับ

ลําดับ

สังกัด

ตําแหนง
พนักงานราชการ

จํานวน กลุม
(อัตรา) งาน

คุณวุฒิ

เงินชวย
คา
เพศ คาตอบแทน
รวม
สถานที่ปฏิบัติงาน
ครองชีพ
ชั่วคราว
ชาย / ๑๐,๔๓๐ ๒,๐๐๐ ๑๒,๔๓๐ กรุงเทพ ฯ
หญิง
ชาย / ๑๐,๔๓๐ ๒,๐๐๐ ๑๒,๔๓๐ กรุงเทพ ฯ
หญิง

๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พนักงานบริการ

๑

บริการ

ม.ตน - ม.ปลาย

๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พนักงานหองทดลอง

๑

บริการ

ม.ตน - ม.ปลาย

๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางสรรพาวุธ

๒๗ เทคนิค

ปวช./
ชาย / ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ ๑๙ อัตรา
มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป หญิง
กรว.๔ สพ.ทอ.(ลพบุรี ๗ อัตรา)
และ กพว.สพ.ทอ. (สุราษฎรธานี
๑ อัตรา)

๔ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางกลโรงงาน

๙

เทคนิค

ปวช./
ชาย / ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ
มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป หญิง

๕ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางอิเล็กทรอนิกส

๓

เทคนิค

ปวช./
ชาย / ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ
มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป หญิง

๖ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางไม

๑

เทคนิค

ปวช./
ชาย / ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ
มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป หญิง

๗ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางไฟฟา

๔

เทคนิค

ปวช./
ชาย / ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ ๒ อัตรา และ
มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป หญิง
กรว.๔ สพ.ทอ. (ลพบุรี ๒ อัตรา)

๘ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางเชื่อม

๔

เทคนิค

ปวช./
ชาย / ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ
มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป หญิง

ผนวก ก
ชื่อตําแหนง กลุมงานตามลักษณะงาน และคาตอบแทนที่จะไดรับ

ลําดับ

ตําแหนง
พนักงานราชการ

สังกัด

๙ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางโลหะ
รวม

เงินชวย
จํานวน กลุม
คา
คุณวุฒิ
เพศ คาตอบแทน
รวม
สถานที่ปฏิบัติงาน
(อัตรา) งาน
ครองชีพ
ชั่วคราว
๒ เทคนิค
ปวช./
ชาย / ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ
มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป หญิง
๕๒

หมายเหตุ คุณวุฒิที่ใชในการสมัครตองตรงตามประกาศรับสมัครเทานั้น กรณีไมตรงตามประกาศรับสมัครตองเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในผนวก ค

ผนวก ค
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนง
พนักงานราชการ
๑ พนักงานบริการ
(๑ ตําแหนง)

ลําดับ

กลุมงาน

เพศ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา

บริการ

ชาย
หรือ
หญิง

- มัธยมศึกษาตอนตน ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา (การศึกษานอกโรงเรียน)
- มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๒ พนักงานหองทดลอง

บริการ

ชาย
หรือ
หญิง

- มัธยมศึกษาตอนตน ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา (การศึกษานอกโรงเรียน)
- มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๓ ชางสรรพาวุธ

เทคนิค

ชาย
หรือ
หญิง

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงาน ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด
เปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป
- มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๔ ชางกลโรงงาน

เทคนิค

ชาย
หรือ
หญิง

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางซอมบํารุง ชางอุตสาหกรรม ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมประสาน หรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไมต่ํากวา ๕ ป
- มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๕ ชางอิเล็กทรอนิกส

เทคนิค

ชาย
หรือ
หญิง

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟากําลัง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงาน ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด
เปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป
- มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

ผนวก ค
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนง
พนักงานราชการ
๖ ชางไม

ลําดับ

กลุมงาน

เพศ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา

เทคนิค

ชาย
หรือ
หญิง

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางกอสราง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด
เปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป
- มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๗ ชางไฟฟา

เทคนิค

ชาย
หรือ
หญิง

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงาน ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด
เปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป
- มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๘ ชางเชื่อม

เทคนิค

ชาย
หรือ
หญิง

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ ชางเชื่อมประสาน หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงาน ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด
เปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป
- มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๙ ชางโลหะ

เทคนิค

ชาย
หรือ
หญิง

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ ชางเชื่อมประสาน หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงาน ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด
เปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป
- มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

หมายเหตุ ถาผูสมัครใชคุณวุฒิสูงกวาที่กําหนด หากไดรับการเลือกสรรแลวจะไดรับอัตราคาตอบแทนในตําแหนงผนวก ก

