หน่วยรับ

(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๗ ตําแหน่ง ๒๗ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ (ผนวก ก)
๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหน่ง (ผนวก ข)
๓. ระยะเวลาการจ้ า ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการ จนถึ ง วั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ปี พ.ศ.ที่เกิด) และชาย
ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการ
๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไม่เ ป็น ข้า ราชการหรือ ลูก จ้า งของส่ว นราชการ พนักงานหรือ ลูก จ้า ง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่ เ ป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อง หรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไม่เ ป็น ผู ้ที่อยู ่ใ นระหว่า งถูก สั ่ง ให้พัก ราชการ หรือ ถูกสั ่ง ให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น
ผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ ...

-๒๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้น
โทษมาแล้วเกินห้าปี
๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๔.๒ ผู้ขาดคุ ณสมบั ติในข้อ ๔.๑.๓ และ ๔.๑.๔ อนุโลมให้ส มัครได้ แต่หากผ่า นการ
เลือกสรรจะต้องลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวก่อนทําสัญญาจ้าง พร้อมแนบหนังสือรับรอง
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ผนวก ค)
๕. การรับสมัคร ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
ถึง วั น พุ ธ ที่ ๑๗ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๖๔ ในวั น และเวลาราชการ ที ่ กองกํ า ลัง พล กองบัง คับ การ
กรมสรรพาวุ ธ ทหารอากาศ (ดอนเมื อง กรุ ง เทพฯ) และสามารถดู ร ายละเอี ย ดการรั บ สมั ครเพิ่ มเติ ม ได้ ที่
www.arm.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสํานักงาน ก.พ.
www.job.ocsc.go.th สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๓๔๑๘ ถึง ๑๙
๕.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รูปถ่ายปัจจุบันสีหรือขาวดําครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๕.๒.๒ สําเนาประกาศนี ยบั ตร หรือระเบีย นแสดงผลการศึ กษาครบหลักสูต ร
(กรณี ที่ยังไม่ได้ รับประกาศนียบั ตรหรือระเบียนแสดงผลการศึ กษา ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่รับสมัคร) หรือใบรับรองการผ่านงาน (ผู้นั้นจะต้องมีความรู้
ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี)
๕.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
๕.๒.๔ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๕.๒.๕ หลั ก ฐานการรั บ ราชการทหารกรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ชาย (แบบ สด.๔๓
หรือ สด.๘)
๕.๒.๖ สําเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส
(ในกรณีที่ชื่อตัว – ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
หมายเหตุ หากหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิกรอกใบสมัคร
๕.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
๖. หลักเกณฑ์ ...

-๓๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด
การประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ง)
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบ
ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๗.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๖๐ (ยกเว้นการสอบสัมภาษณ์ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐)
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
กรมสรรพาวุ ธ ทหารอากาศ จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เ ข้ ารั บการประเมิ น สมรรถนะ
ครั้ งที่ ๑ และกํ า หนด วั น เวลา และสถานที่ ใ นการประเมิ น สมรรถนะ ครั้ ง ที่ ๑ (สอบภาควิ ช าการและ
สอบภาคปฏิบัติ) ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และทาง
เว็ปไซต์ www.arm.rtaf.mi.th
๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๙.๑ ประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ า นการประเมิ นสมรรถนะ ครั้ งที่ ๑ (สอบภาควิ ช าการและ
สอบภาคปฏิ บั ติ ) ภายในวั นศุ กร์ ที่ ๓ ธั นวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ กรมสรรพาวุ ธทหารอากาศ และทางเว็ ปไซต์
www.arm.rtaf.mi.th และให้ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการและสอบภาคปฏิบัติ)
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
๙.๒ ประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร ตามลํ า ดั บ คะแนน ภายในวั น พุ ธ ที่
๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และทาง www.arm.rtaf.mi.th ในกรณีที่มีคะแนน
รวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรื อ สิ้ น ผลไปเมื่ อ ครบกํ า หนด ๒ ปี นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ หรื อ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ประกาศรั บ สมั ค ร
ในตําแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๑๐. การจัดทําสัญญาจ้าง
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ) พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์
(อดิเรก สุวคนธ์)
ประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

-๔การแจกจ่าย
- นขต.ทอ.
- นขต.สพ.ทอ.
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.ชัพนันท์ บุญชื่น
(ชัพนันท์ บุญชื่น)
หก.กกพ.บก.สพ.ทอ.
๒๙ ต.ค.๖๔

น.ส.สุกัลยา ฯ พิมพ์/ทาน
น.อ.ชัพนันท์ฯ ตรวจ

ผนวก ข
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่โดยย่อ ๑. จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. บันทึ กรายการในสมุ ดลงรายการเบื้ องต้ น จัดทํ าบั ญชี แยกประเภท และทะเบี ยนต่ าง ๆ
เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
๔. ดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
๕. รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ายเฉพาะในหน้าที่ของตน
๖. ทํางบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่าย
๗. เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
๘. ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตําแหน่ง ช่างกลโรงงาน
หน้าที่โดยย่อ ๑. ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบเครื่องกล
บางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอื่น ๆ และบํารุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ประจําโรงงาน ตลอดจน
อุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๔. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตําแหน่ง ช่างไม้
หน้าที่โดยย่อ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตําแหน่ง ช่างโลหะ
หน้าที่โดยย่อ ๑. สร้ า ง ประกอบ ตรวจ ซ่ อม ดั ด แปลง แก้ ไ ข ประสาน และรื้ อถอนสิ่ ง อุ ป กรณ์ โ ลหะ
รูปพรรณต่าง ๆ
๒. วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และ
รื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๓. กํากับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๔. วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๕. ควบคุมคุณภาพของการผลิต
๖. ควบคุมและดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน
๗. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๙. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตําแหน่ง ช่างสรรพาวุธ
หน้าที่โดยย่อ ๑. ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติ ดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ ง โยกย้าย ช่ วยเหลื อในการ
ทําลาย ตรวจและทดสอบเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ์
ยานพาหนะ ทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ)
๒. ตรวจและทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละงานซ่ อ มเกี่ ย วกั บ งานช่ า งสรรพาวุ ธ ให้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด
๓. ทําลายอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
๔. ช่วยเหลือในการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ
ตลอดจนนิรภัยโรงงาน
๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๗. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตําแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทําความเย็น
หน้าที่โดยย่อ ๑. ติ ด ตั้ ง ตรวจ ปรนนิ บั ติ บํ า รุ ง ซ่ อ ม รื้ อ ถอนและประกอบเครื่ อ งทํ า ความเย็ น และ
เครื่องปรับอากาศ
๒. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการซ่อมเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
๓. ปรับปรุง ดัดแปลง ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
๔. ช่ ว งเหลื อ ในการวางแผนปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานซ่ อ มเครื่ อ งทํ า ความเย็ น และ
เครื่องปรับอากาศ และนิรภัยโรงงาน
๕. ช่ ว ยเหลื อ ในการหาข้ อ มู ล และออกแบบการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งทํ า ความเย็ น และ
เครื่องปรับอากาศ
๖. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๗. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องปรับอากาศและทําความเย็น ภายใต้การควบคุม
ของผู้บังคับบัญชา
๙. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตําแหน่ง ช่างปูน
หน้าที่โดยย่อ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน
ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน
ตรวจและทดสอบงานช่างปูนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างปูน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผนวก ง
การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑. จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. บันทึ กรายการในสมุ ดลงรายการเบื้ องต้ น จัดทํ าบั ญชี แยกประเภท และทะเบี ยนต่ าง ๆ
เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
๔. ดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
๕. รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ายเฉพาะในหน้าที่ของตน
๖. ทํางบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่าย
๗. เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
๘. ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
กลุ่มงาน บริการ
ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๒ อัตรา (กรุงเทพฯ)
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงาน
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

๗๐
๒๐
๑๐

การสอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหน่ง
- ความรู้หรือทักษะ
- คุณภาพงาน
- ทันเวลา

๓๐
๔๐
๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐๐

การสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติส่วนบุคคล
- บุคลิกลักษณะ
- ท่วงทีวาจา
- การใช้ความรู้
- ปฏิภาณไหวพริบ
- ความรู้ทั่วไป

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑. ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบเครื่องกล
บางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอื่น ๆ และบํารุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ประจําโรงงาน ตลอดจน
อุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๔. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
กลุ่มงาน เทคนิค
ตําแหน่ง ช่างกลโรงงาน จํานวน ๑๔ อัตรา (กรุงเทพฯ)
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงาน
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

๗๐
๒๐
๑๐

การสอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหน่ง
- ความรู้หรือทักษะ
- คุณภาพงาน
- ทันเวลา

๓๐
๔๐
๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐๐

การสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติส่วนบุคคล
- บุคลิกลักษณะ
- ท่วงทีวาจา
- การใช้ความรู้
- ปฏิภาณไหวพริบ
- ความรู้ทั่วไป

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
กลุ่มงาน เทคนิค
ตําแหน่ง ช่างไม้ จํานวน ๑ อัตรา (กรุงเทพฯ)
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงาน
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

๗๐
๒๐
๑๐

การสอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหน่ง
- ความรู้หรือทักษะ
- คุณภาพงาน
- ทันเวลา

๓๐
๔๐
๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐๐

การสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติส่วนบุคคล
- บุคลิกลักษณะ
- ท่วงทีวาจา
- การใช้ความรู้
- ปฏิภาณไหวพริบ
- ความรู้ทั่วไป

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑. สร้ า ง ประกอบ ตรวจ ซ่ อ ม ดั ด แปลง แก้ ไข ประสาน และรื้ อ ถอนสิ่ งอุ ป กรณ์ โ ลหะ
รูปพรรณต่าง ๆ
๒. วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และ
รื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๓. กํากับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๔. วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๕. ควบคุมคุณภาพของการผลิต
๖. ควบคุมและดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน
๗. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๙. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
กลุ่มงาน เทคนิค
ตําแหน่ง ช่างโลหะ จํานวน ๒ อัตรา (กรุงเทพฯ)
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
ความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงาน
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหน่ง
- ความรู้หรือทักษะ
- คุณภาพงาน
- ทันเวลา
คุณสมบัติส่วนบุคคล
- บุคลิกลักษณะ
- ท่วงทีวาจา
- การใช้ความรู้
- ปฏิภาณไหวพริบ
- ความรู้ทั่วไป

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๗๐
๒๐
๑๐

การสอบข้อเขียน

๓๐
๔๐
๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐๐

การสอบสัมภาษณ์

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑. ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โยกย้าย ช่วยเหลือในการ
ทําลาย ตรวจและทดสอบเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ์
ยานพาหนะ ทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ)
๒. ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงานซ่อมเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
๓. ทําลายอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
๔. ช่วยเหลือในการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ
ตลอดจนนิรภัยโรงงาน
๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๗. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
กลุ่มงาน เทคนิค
ตําแหน่ง ช่างสรรพาวุธ จํานวน ๖ อัตรา (กรุงเทพฯ จํานวน ๕ อัตรา, จว.นครสวรรค์ ๑ อัตรา)
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงาน
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

๗๐
๒๐
๑๐

การสอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหน่ง
- ความรู้หรือทักษะ
- คุณภาพงาน
- ทันเวลา

๓๐
๔๐
๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐๐

การสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติส่วนบุคคล
- บุคลิกลักษณะ
- ท่วงทีวาจา
- การใช้ความรู้
- ปฏิภาณไหวพริบ
- ความรู้ทั่วไป

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑. ติ ด ตั้ ง ตรวจ ปรนนิ บั ติ บํ า รุ ง ซ่ อ ม รื้ อ ถอนและประกอบเครื่ อ งทํ า ความเย็ น และ
เครื่องปรับอากาศ
๒. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการซ่อมเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
๓. ปรับปรุง ดัดแปลง ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
๔. ช่ ว งเหลื อ ในการวางแผนปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานซ่ อ มเครื่ อ งทํ า ความเย็ น และ
เครื่องปรับอากาศ และนิรภัยโรงงาน
๕. ช่ ว ยเหลื อ ในการหาข้ อ มู ล และออกแบบการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งทํ า ความเย็ น และ
เครื่องปรับอากาศ
๖. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๗. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องปรับอากาศและทําความเย็น ภายใต้การควบคุม
ของผู้บังคับบัญชา
๙. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
กลุ่มงาน เทคนิค
ตําแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทําความเย็น จํานวน ๑ อัตรา (กรุงเทพฯ)
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
ความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงาน
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหน่ง
- ความรู้หรือทักษะ
- คุณภาพงาน
- ทันเวลา
คุณสมบัติส่วนบุคคล
- บุคลิกลักษณะ
- ท่วงทีวาจา
- การใช้ความรู้
- ปฏิภาณไหวพริบ
- ความรู้ทั่วไป

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๗๐
๒๐
๑๐

การสอบข้อเขียน

๓๐
๔๐
๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐๐

การสอบสัมภาษณ์

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน
ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน
ตรวจและทดสอบงานช่างปูนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างปูน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗
กลุ่มงาน เทคนิค
ตําแหน่ง ช่างปูน จํานวน ๑ อัตรา (กรุงเทพฯ)
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงาน
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

๗๐
๒๐
๑๐

การสอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหน่ง
- ความรู้หรือทักษะ
- คุณภาพงาน
- ทันเวลา

๓๐
๔๐
๓๐

การสอบปฏิบัติ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐๐

การสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติส่วนบุคคล
- บุคลิกลักษณะ
- ท่วงทีวาจา
- การใช้ความรู้
- ปฏิภาณไหวพริบ
- ความรู้ทั่วไป

ผนวก ก
ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
จํานวน
(อัตรา)

กลุ่ม
งาน

คุณวุฒิ

เพศ

๑ พนักงานการเงินและบัญชี

๒

บริการ

ปวช.ทางการบัญชี

ชาย/หญิง

๒ ช่างกลโรงงาน

๑๔

เทคนิค

ปวช.
ชาย (๑๐) ๑๑,๒๘๐
หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี ชาย/หญิง (๔)

๒,๐๐๐

๑๓,๒๘๐ - กรุงเทพฯ ๑๔ อัตรา

๓ ช่างไม้

๑

เทคนิค

ปวช.
หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี

ชาย

๑๑,๒๘๐

๒,๐๐๐

๑๓,๒๘๐ - กรุงเทพฯ ๑ อัตรา

๔ ช่างโลหะ

๒

เทคนิค

ปวช.
หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี

ชาย

๑๑,๒๘๐

๒,๐๐๐

๑๓,๒๘๐ - กรุงเทพฯ ๒ อัตรา

๕ ช่างสรรพาวุธ

๖

เทคนิค

ปวช.
หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี

ชาย

๑๑,๒๘๐

๒,๐๐๐

๑๓,๒๘๐ - กรุงเทพฯ ๕ อัตรา
- จว.นครสวรรค์ ๑ อัตรา

๖ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
และทําความเย็น

๑

เทคนิค

ปวช.
หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี

ชาย

๑๑,๒๘๐

๒,๐๐๐

๑๓,๒๘๐ - กรุงเทพฯ ๑ อัตรา

๗ ช่างปูน

๑

เทคนิค

ปวช.
หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี

ชาย

๑๑,๒๘๐

๒,๐๐๐

๑๓,๒๘๐ - กรุงเทพฯ ๑ อัตรา

ลําดับ

ตําแหน่ง
พนักงานราชการ

เงินช่วย
ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ รวม
สถานที่ปฏิบัติงาน
(บาท)
ชั่วคราว (บาท)
(บาท)
๑๑,๒๘๐
๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - กรุงเทพฯ ๒ อัตรา

รวม

๒๗

หมายเหตุ คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครต้องตรงตามประกาศรับสมัครเท่านั้น กรณีไม่ตรงตามประกาศรับสมัครต้องเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งในผนวก ค

ผนวก ค
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตําแหน่ง
กลุ่มงาน
พนักงานราชการ
๑ พนักงานการเงินและบัญชี บริการ

ลําดับ

เพศ
ชาย/หญิง

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี

๒ ช่างกลโรงงาน

เทคนิค

ชาย (๑๐) - สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมประสาน
หรือ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียน
ชาย/หญิง (๔) การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไม่ต่ํากว่า ๕ ปี

๓ ช่างไม้

เทคนิค

ชาย

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี

๔ ช่างโลหะ

เทคนิค

ชาย

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมประสาน หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบัน
การศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี

๕ ช่างสรรพาวุธ

เทคนิค

ชาย

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากําลัง ช่างไฟฟ้า
ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างซ่อมบํารุง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้
ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้
ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี

๖ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
และทําความเย็น

เทคนิค

ชาย

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากําลัง ช่างไฟฟ้า
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไม่ต่ํากว่า ๕ ปี

ผนวก ค
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตําแหน่ง
พนักงานราชการ
๗ ช่างปูน

ลําดับ

กลุ่มงาน

เพศ

เทคนิค

ชาย

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี

