
 
 
 
 
 
 
 
                           ประกาศคณะกรรมการดาํเนนิการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ 
                                             กรมควบคุมการปฏิบัตทิางอากาศ 
                             เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนกังานราชการทั่วไป 
                                                      ------------------------ 

 ดวย   กรมควบคุมการปฏิบัตทิางอากาศ  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  
และจางเปนพนกังานราชการทั่วไป จํานวน  ๘  อัตรา โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 

 ๑.  ช่ือตาํแหนง  กลุมงานตามลักษณะงาน และคาตอบแทนที่จะไดรับ 
     ๑.๑  ชางไม กลุมงานเทคนคิ จํานวน ๒ อัตรา คาจางเดอืนละ  ๗,๓๗๐ บาท คาครองชีพพิเศษ                   
เดอืนละ ๑,๕๐๐ บาท 
  ๑.๒  พนกังานบริการ  กลุมงานบริการ  จํานวน ๒ อัตรา คาจางเดอืนละ  ๖,๔๑๐ บาท 
คาครองชีพพิเศษเดอืนละ ๑,๗๙๐ บาท 
  ๑.๓  พนกังานพัสดุ  กลุมงานบริการ  จํานวน  ๒ อัตรา  คาจางเดอืนละ  ๖,๔๑๐ บาท 
คาครองชีพพิเศษเดอืนละ ๑,๗๙๐ บาท 
  ๑.๔  พนกังานสูทกรรม กลุมงานบริการ  จํานวน ๒ อัตรา คาจางเดอืนละ  ๖,๔๑๐ บาท 
คาครองชีพพิเศษเดอืนละ ๑,๗๙๐ บาท 

   ๒.  ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตาํแหนง 
    ๒.๑  ชางไม 
                             ๒.๑.๑  สราง ซอม ดดัแปลง แกไข ประกอบ ตดิตั้ง รื้อถอนและโยกยายเกี่ยวกับงานชางไม 
    ๒.๑.๒ ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานชางไม 
  ๒.๑.๓ ตรวจและทดสอบงานชางไมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
  ๒.๑.๔ จัดเตรียมวัสด ุอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช 
  ๒.๑.๕ ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวกับงานไม ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา 
  ๒.๑.๖ ดแูลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
  ๒.๑.๗ ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ  หรือตามที่ผูบัง คับบัญ ชามอบหมาย 
 ๒.๒  พนกังานบริการ 
   ๒.๒.๑ ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการบริการดานหองประชุม  หองรับรอง  บานพักรับรอง 
สโมสร แหลงสมาคม ณาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กําหนด 
   ๒.๒.๒ ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-สง เอกสารและพัสด ุ
   ๒.๒.๓ ตอนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพธีิตาง ๆ และผูที่มาใช
สถานที่นั้น ๆ 
   ๒.๒.๔ ดแูลรักษา  ทําความสะอาดบริเวณอาคาร  สถานที่ พัสดุ  อุปกรณ  และ
ทรัพยสินทีเ่กี่ยวของ 
 

๒.๒.๕  ตดิตอฯ ... 
 
 

สําเนา 
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   ๒.๒.๕ ตดิตอราชการตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   ๒.๒.๖ ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒.๓   พนกังานพัสด ุ
  ๒.๓.๑ รับจาย เก็บรักษาหลักฐาน และทําบัญชีพัสด ุ
  ๒.๓.๒ เก็บรักษาและอนุรักษพัสด ุ
  ๒.๓.๓ ยกขนพสัด ุจัดระเบียบ ในการเก็บ และทําความสะอาดคลัง 
  ๒.๓.๔ ตรวจสอบปริมาณและสภาพพสัด ุเพื่อเสนอรายงานสถานภาพ 
  ๒.๓.๕ การจัดทํารายการ หรือหมายเลขพัสด ุและปรับปรุงแกไขใหทันสมัย 
  ๒.๓.๖ รวบรวมขอมูล และจัดทําสถิตกิารเบิกจาย  รวมทั้งจัดทําแผนเพื่อเปนขอมูล   
ในการจัดหาพสัด ุ
  ๒.๓.๗ ปฏิบัตงิานอืน่ที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   ๒.๔  พนกังานสูทกรรม 
           ๒.๔.๑  ประกอบอาหาร ทําความสะอาดหองครัว  ภาชนะ และเครื่องใชตาง  ๆ 
ตลอดจน ปฏิบัตหินาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
                             ๒.๔.๒  ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  ๓.  ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันที่มีคําสั่งจางเปนพนกังานราชการ ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

  ๔.  คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัคร 
     ๔.๑  คุณสมบัตทิั่วไปของผูสมัคร และไมมีลักษณะตองหาม ดงันี้ 
            ๔.๑.๑  เปนผูมีสัญชาตไิทย 
             ๔.๑.๒  มีอายไุมต่ํากวาสิบแปดป (ชายจะตองผานการเกณฑทหาร หรือ จบ รด.ป ๓) 
            ๔.๑.๓  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย  
ทรงเปนประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธ์ิใจ 
                ๔.๑.๔  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนกังานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
            ๔.๑.๕  ไมเปนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที ่
ในพรรคการเมือง 

         ๔.๑.๖  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัตหินาที่ได  ไรความสามารถ  
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมาย   ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑  
แหงพระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

             ๔.๑.๗  ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
           ๔.๑.๘  ไมเปนผูที่บกพรองในศีลธรรมอันดจีนเปนที่รังเกียจของสังคม  และไมเปน 
ผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
            ๔.๑.๙  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
           ๔.๑.๑๐  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

๔.๑.๑๑  ไมเปนผูฯ ... 
 
 
 



                                                              - ๓ – 
 

            ๔.๑.๑๑  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
           ผูขาดคุณสมบัตใินขอ  ๔.๑.๔  และ ๔.๑.๕  อนโุลมใหสมัครได  แตหากผานการเลือกสรร                    
จะตองลาออกจากตาํแหนงดงักลาวกอนทําสัญญาจาง 
    ๔.๒  คุณสมบัตเิฉพาะ   
         ๔.๒.๑  ตาํแหนง  ชางไม  สําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
สาขาวิชาชางกอสราง  หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน  ในกรณีที่เปนงานที่ตองใช  
ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันกา รศึกษาใดเปนการเฉพาะ  ผูนั้นจะตอง  
มีความรูความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัตไิมต่ํากวา ๕ ป เพศชาย 
            ๔.๒.๒  ตาํแหนง  พนกังานบริการ   สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน  
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เพศชาย/หญิง 
            ๔.๒.๓  ตาํแหนง พนกังานพัสดุ  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา เพศชาย/หญิง 
              ๔.๒.๔  ตาํแหนง พนกังานสูทกรรม  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษา              
ตอนปลาย  หรือเทียบเทา เพศชาย/หญิง 

 ๕.  การรับสมัคร  
                    ๕.๑   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึง
วันที ่๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ดงันี ้
    ๕.๑.๑   กองกําลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัตทิางอากาศ รับสมัครทุกตาํแหนง
สอบถามไดที ่๐ ๒๕๓๔ ๖๗๑๗, ๐ ๒๕๓๔ ๖๗๒๐, โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๖ 
    ๕.๑.๒   สถานรีายงานเขาใหญ  จังหวัดกาญจนบุรี  รับสมัคร  ตาํแหนง  พนกังานบริการ                     
สถานรีายงานเขาใหญ  และ ตาํแหนง พนกังานสูทกรรม สถานรีายงานเขาใหญ สอบถามไดที่ ๐  ๒๕๓๔  ๖๐๐๐ ตอ ๓ - ๘๗๑๒ 
    ๕.๑.๓  สถานรีายงานภูหมันขาว จังหวัดเลย รับสมัคร ตาํแหนง พนกังานบริการ สถานรีายงาน              
ภูหมันขาว และ ตาํแหนง พนกังานสูทกรรม สถานรีายงานภูหมันขาว สอบถามไดที่ ๐ ๒ ๕๓๔ ๖๐๐๐ ตอ ๕ - ๒๔๐๔ 
    ๕.๑.๔  สถานรีายงาน ๖ จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร ตาํแหนง ชางไม สถานรีายงาน ๖ 
ศปอ.คปอ.สอบถามไดที ่๐ ๒๕๓๔ ๖๐๐๐ ตอ ๕ – ๕๙๓๕ 
      ๕.๒  เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร  (ฉบับจริงพรอมสําเนา  จํานวน ๑ ชุด) ดงันี้ 
                ๕.๒.๑  รูปถายครึ่งตวั  หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดาํ  ถายมาแลวไมเกิน   ๖ เดือน                     
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
            ๕.๒ .๒ สําเนาประกาศนยีบัตร  และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร   
(กรณียงัไมไดรับประกาศนยีบัตร ใหใชหนงัสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ)  ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาํแหนงที่รับสมัคร และใบรับรองการผานงาน (ผูนั้นจะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในงาน           
ที่จะปฏิบัตไิมต่ํากวา ๕ ป) 
           ๕.๒.๓  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูสมัคร 
             ๕.๒.๔  สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร 
 

๕.๒.๕  สําเนาฯ ... 
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         ๕.๒.๕  สําเนาการคัดเลือกทหาร (สด.๓, สด.๘ หรือ สด.๔๓) 
            ๕.๒.๖  หลักฐานอื่น เชน ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ใบสําคัญการสมรส (ในกรณีที่ช่ือนามสกุล                 
ไมตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น) 
    ๕.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
            ผูสมัครเขารับการเลือกสรร  จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง  
วาเปนผูมีคุณสมบัตทิั่วไป  และคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตอง 
กรอกรายละเอียดตาง  ๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร ใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มี  
ความผิดพลาด อันเกิดจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตใุด  ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตาํแหนง  
ที่สมัคร  อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรในครั้งนี้  ใหถือวาการรับสมัครและ  
การไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

 ๖.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
    ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด  
การประเมินสมรรถนะแนบทายประกาศนี ้ 

   ๗.  กําหนดการประเมินสมรรถนะ 
      ๗.๑  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันจันทรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕              
ณ กองกําลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัตทิางอากาศ และทางเว็บไซต www.daoc.rtaf.mi.th 
  ๗.๒  การประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑ (การสอบขอเขียน ) ในวันจันทร ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕                     
เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐ ณ กองวิทยาการ กรมควบคุมการปฏิบัตทิางอากาศ หรือสถานรีายงานเขาใหญ จังหวัด
กาญจนบุร ีหรือสถานรีายงานภูหมันขาว จังหวัดเลย หรือสถานรีายงาน ๖ จังหวัดพิษณุโลก 
  ๗.๓  ประกาศรายช่ือผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบขอเขียน) ในวันจันทรที่             
๙ เม.ย.๕๕ เวลา ๐๘๐๐ ณ กองกําลังพล ฯ และทางเว็บไซต www.daoc.rtaf.mi.th 
  ๗.๔  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (การทดสอบตวัอยางงานและการสอบสัมภาษณ ) ในวันจันทรที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ณ กองวิทยาการ กรมควบคุมการปฏิบัตทิางอากาศ 
  ๗.๕  ประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร ณ กองกําลังพล ฯ และทางเว็บไซต www.daoc.rtaf.mi.th  
ในวันจันทรที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ และรายงานตวั  ในวันจั นทรที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕                  
ถึงวันศุกรที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กองกําลังพล ฯ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐  

   ๘.  การประกาศบัญชีรายช่ือผูผานก ารเลือกสรร และการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร  
        กรมควบคุมการปฏิบัตทิางอากาศ จะประกาศบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร ตามลําดบัผลคะแนนรวม                     
ในการประเมินสมรรถนะครั้งที ่๒ ในกรณีที่คะแนนรวมเทากัน ผูที่ไดคะแนนสอบการทดสอบตวัอยางงานหรือภาคปฏิบัติ
มากกวา เปนผูที่อยูในลําดบัสูงกวา หากยงัมีคะแนนเทากันอีก ผูที่ไดรับลําดบัที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที ่๑ 
ดกีวา เปนผูที่อยูในลําดบัสูงกวา โดยบัญชีรายช่ือดงักลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด  ๒ ป 
นบัตั้งแตวันที่ประกาศบญัชีรายช่ือ 

 
๙.  การจัดทําฯ ... 

 

 

 



- ๕ – 

 

 ๙.  การจัดทําสัญญาจาง 
         การจัดจางจะเปนตามลําดบั คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  ตามประกาศบัญชี
รายช่ือผูผานการเลือกสรร 

                                   ประกาศ   ณ   วันที่      ๑     มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 

                                      (ลงช่ือ)  พลอากาศเอก ทรงธรรม  โชคคณาพทิักษ 
                                                                 (ทรงธรรม โชคคณาพทิักษ) 
                                                        ผูบัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัตทิางอากาศ 
                          ประธานกรรมการดาํเนนิการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ 
                                                             กรมควบคุมการปฏิบัตทิางอากาศ 

การแจกจาย 
        -  นขต.ทอ. 
        -  นขต.คปอ.และ นขต.บก.คปอ. 
 
สําเนาถูกตอง 

      (ลงช่ือ) น.อ.อนริุทธ  รัฐพร 
                    (อนริุทธ  รัฐพร) 
                    หก.กกพ.บก.คปอ. 
                        ๒ มี.ค.๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     นางสุภาวด ีฯ พิมพ/ทาน 
                                     น.ท.วิบูลย ฯ ตรวจ 

   

 



 

กําหนดและการประเมินสมรรถนะ 

.......................... 

ลักษณะงาน 
             ๑.  สราง ซอม ดดัแปลง แกไข ประกอบ ตดิตั้ง รื้อถอนและโยกยายเกี่ยวกับงานชางไม 
   ๒. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานชางไม 
 ๓. ตรวจและทดสอบงานชางไมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
 ๔. จัดเตรียมวัสด ุอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช 
 ๕. ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวกับงานไม ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา 
 ๖. ดแูลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 ๗. ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง    ตั้งแตวันที่มีคําสั่งจางเปนพนกังานราชการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

กลุมงาน    เทคนคิ 

ตําแหนง    ชางไม    จํานวน ๒ อัตรา คือ 
                ๑. ชางไม แผนกชางโยธา กรก.คปอ.   

                ๒. ชางไม สถานรีายงาน ๖ ศปอ.คปอ. (จังหวัดพิษณุโลก)   

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที ่๑                                 
ความรู                                                           
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                         
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานดานชางไม  

 

 
๒๐                   
๘๐ 

 

 
การสอบขอเขียน                         
การสอบขอเขียน 

รวม ๑๐๐  

การประเมินสมรรถนะครั้งที ่๒                        
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ                                
-ความสามารถในการปฏิบัติงานดานชางไม 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอยางงาน 

คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น 

     -บุคลิกลักษณะ 

     -การใชความรู 

     -ทวงทีวาจา 

     -ปฏิภาณไหวพริบ 

     -ความรูทั่วไป 

 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

รวม ๒๐๐  

 

 



 

กําหนดและการประเมินสมรรถนะ 

.......................... 

ลักษณะงาน 
 ๑. ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการบริการดานหองประชุม  หองรับรอง  บานพักรับรอง  สโมสร                 
แหลงสมาคม ณาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กําหนด 
 ๒. ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-สง เอกสารและพัสด ุ
 ๓. ตอนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพธีิตาง ๆ และผูที่มาใชสถานที่นั้น ๆ 
 ๔. ดแูลรักษา ทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที ่พัสด ุอุปกรณ และทรัพยสินที่เกี่ยวของ 
 ๕. ตดิตอราชการตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๖. ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง    ตั้งแตวันที่มีคําสั่งจางเปนพนกังานราชการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

กลุมงาน    บริการ 

ตําแหนง    พนกังานบริการ  จํานวน ๒ อัตรา คือ 
                ๑.  พนกังานบริการ สถานรีายงานเขาใหญ (จังหวัดกาญจนบุร)ี 
                ๒.  พนกังานบริการ สถานรีายงานภูหมันขาว (จังหวัดเลย) 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที ่๑                              
ความรู                                                           
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                         
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานดานบริการ  

 

 
๒๐                   
๘๐ 

 

 
การสอบขอเขียน                         
การสอบขอเขียน 

รวม ๑๐๐  

การประเมินสมรรถนะครั้งที ่๒                             
คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น 

     -บุคลิกลักษณะ 

     -การใชความรู 

     -ทวงทีวาจา 

     -ปฏิภาณไหวพริบ 

     -ความรูทั่วไป 

 

 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

 

 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

รวม ๑๐๐  

 

 

 



 

กําหนดและการประเมินสมรรถนะ 

.......................... 

ลักษณะงาน 
 ๑. รับจาย เก็บรักษาหลักฐาน และทําบัญชีพัสด ุ
 ๒. เก็บรักษาและอนุรักษพัสด ุ
 ๓. ยกขนพสัด ุจัดระเบียบ ในการเก็บ และทําความสะอาดคลัง 
 ๔. ตรวจสอบปริมาณและสภาพพสัด ุเพื่อเสนอรายงานสถานภาพ 
 ๕. การจัดทํารายการ หรือหมายเลขพัสด ุและปรับปรุงแกไขใหทันสมัย 
 ๖. รวบรวมขอมูล และจัดทําสถิตกิารเบิกจาย รวมทั้งจัดทําแผนเพื่อเปนขอมูลในการจัดหาพสัด ุ
 ๗. ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง    ตั้งแตวันที่มีคําสั่งจางเปนพนกังานราชการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

กลุมงาน    บริการ 

ตําแหนง    พนกังานพัสด ุฝายพสัด ุกรก.คปอ. จํานวน ๒ อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที ่๑                                  
ความรู                                                           
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                         
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานดานพัสด ุ

 

 
๒๐                   
๘๐ 

 

 
การสอบขอเขียน                 
การสอบขอเขียน 

รวม ๑๐๐  

การประเมินสมรรถนะครั้งที ่๒                                  
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ                                       
-ความสามารถในการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอยางงาน 

คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น 

     -บุคลิกลักษณะ 

     -การใชความรู 

     -ทวงทีวาจา 

     -ปฏิภาณไหวพริบ 

     -ความรูทั่วไป 

 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

รวม ๒๐๐  

 

 

 

 



 

กําหนดและการประเมินสมรรถนะ 

.......................... 

ลกัษณะงาน 
 ๑.   ประกอบอาหาร  ทําความสะอาดหองครัว  ภาชนะ และเครื่องใชตาง  ๆ ตลอดจน                   
ปฏิบัตหินาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
               ๒.  ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง    ตั้งแตวันที่มีคําสั่งจางเปนพนกังานราชการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

กลุมงาน    บริการ 

ตําแหนง    พนกังานสูทกรรม  จํานวน ๒ อัตรา คือ 
                ๑.  พนกังานสูทกรรม สถานรีายงานเขาใหญ (จัดหวัดกาญจนบุร)ี 
                ๒.  พนกังานสูทกรรม สถานรีายงานภูหมันขาว (จังหวัดเลย) 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที ่๑                                 
ความรู                                                           
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                         
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานดานสูทกรรม 

 

 
๒๐                   
๘๐ 

 

 
การสอบขอเขียน                         
การสอบขอเขียน 

รวม ๑๐๐  

การประเมินสมรรถนะครั้งที ่๒                             
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ                              
-ความสามารถในการปฏิบัติงานดานสูทกรรม 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอยางงาน 

คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น 

     -บุคลิกลักษณะ 

     -การใชความรู 

     -ทวงทีวาจา 

     -ปฏิภาณไหวพริบ 

     -ความรูทั่วไป 

 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ 

รวม ๒๐๐  

 

 
 
 


