แบบประเมินคุณสมบัติ และสมรรถภาพทางรางกายของผูปฏิบัติงาน
ดานกูภัย และดับเพลิง ของกรมทาอากาศยาน
สําหรับการพิจารณาใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษ
สวนที่ 1 สําหรับผูขอรับการประเมิน
1. ขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล......................................................................................... ตําแหนง .............................................................
ตําแหนงเลขที่ ............................................... ระดับ....................... อายุ.................ป ประเภท  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ
สังกัด/ทาอากาศยาน ...............................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท .............................................................................. E-mail ....................................................................
2. ประวัติการรับราชการ
ลําดับ
วัน/เดือน/ป

ตําแหนง

สังกัด

2. ประวัติการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการกูภ ัยและดับเพลิง * กรุณาถายสําเนาหลักฐานแนบประกอบ (ถามี)
ลําดับ

วัน/เดือน/ป

ชื่อหลักสูตร / รายละเอียดการฝกอบรม / ดูงาน

หนวยงานที่ฝกอบรม

4. การไดรับคําสั่งมอบหมายใหไปปฏิบัติงานอื่น
ลําดับ

เลขที่คําสั่ง / วันที่ออกคําสั่ง

รายละเอียดคําสั่ง

ระยะเวลา

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบประเมินนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ....................................................(ผูขอรับการประเมิน)
(....................................................)
(วันที่) ..........................................
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สวนที่ 2 สําหรับคณะกรรมการประจําทาอากาศยาน
การตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินสมรรถภาพทางรางกายผูข อรับเงินเพิ่มพิเศษ
1. ไดรับใบประกาศนียบัตรแสดงวาผานการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานพาณิชยพื้นฐาน
( ) ไดรับ
( ) ไมไดรับ
2. ระยะเวลาการปฏิบัติงานกูภัยและดับเพลิงของกรมทาอากาศยานตอเนื่องมาแลว ................ ป ............ เดือน
( ) ครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด
( ) ไมครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด เนื่องจาก .............................................................................................................................
(เชน การไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่อื่นโดยตัดขาดจากหนาที่กูภัยและดับเพลิง)
3. เวลาการมาปฏิบัติงานของผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
( ) มาปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน ( ) มาปฏิบัติงานไมสม่ําเสมอ เชน ขาด ลา มาสาย
4. ขอมูลสถิติวันลาของผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
ปงบประมาณ
ประเภทการลา

จํานวนวันลาพักผอน

จํานวนวันลาปวย

จํานวนวันลากิจสวนตัว

ลาประเภทอื่นๆ

5. สมรรถภาพทางรางกายของผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
ตารางเทียบเกณฑผานการทดสอบ (ตามคูมือทดสอบ)
22 - 24 25 - 27 28 - 30 31 - 33 34 - 36 37 - 39 40 - 42 43 - 45 46 - 48 49 - 51 52 - 54 55 - 57 58 - 60
รายการทดสอบ
ครั้ง/เวลา/ระยะทาง
๔๓
๔๒
๔๒
๔๐
๔๐
๓๙
๓๘
๓๘
๓๓
๓๒
๓๑
๓๐
๒๙
๒๘
ดันพื้น (ครั้ง / 60 วินาที)
๔๒
๔๐
๔๐
๓๘
๓๘
๓๖
๓๖
๓๔
๓๔
๓๓
๓๑
๓๐
๒๘
ลุก – นั่ง (ครั้ง / 60 วินาที) ๔๒
<๑๑.๔๐
<๑๑.๕๐
<๑๒.๐๐
<๑๒.๑๐
<๑๒.๒๐
<๑๒.๔๐
<๑๓.๐๐
<๑๓.๑๐
<๑๓.๓๐
<๑๓.๔๐
<๑๓.๕๐
<๑๔.๐๐
<๑๔.๑๐
<๑๔.๒๐
วิ่งระยะไกล (๒,๔๐๐ เมตร)

อายุ

<22

ทดสอบวันที่ ......................................................................... น้ําหนัก .............................. สวนสูง ............................... อายุ .................. ป
รายการทดสอบ
ดันพื้น
ลุก - นั่ง
วิ่งระยะไกล (2,400 เมตร)

ผลการทดสอบ
ครั้ง/60 วินาที
ครั้ง/60 วินาที
นาที

สรุปผลการทดสอบ
 ผาน  ไมผาน
 ผาน  ไมผาน
 ผาน  ไมผาน

หมายเหตุ

* ผูที่ผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย จะตองผานการทดสอบทุกรายการที่กําหนดตามตารางเทียบเกณฑผานการทดสอบ (ตามคูมือทดสอบ)
โดยหากไมผานการทดสอบรายการใด ทานสามารถทดสอบใหมในรายการนั้นๆ ไดรายการละ 2 ครั้ง

สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย
( ) ผาน
( ) ไมผาน
6. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ (เชน การเขารวมการฝกซอมกูภัยและดับเพลิ ง
ประจําเดือน ตามแผนที่ผูอํานวยการทาอากาศยานอนุมัติ ไมนอยกวารอยละ 80 ในรอบปงบประมาณที่ขอรับการประเมิน)
( ) ผาน
( ) ไมผาน เนื่องจาก.....................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานของผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
( ) มีพฤติกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน โปรดระบุเหตุผลประกอบ (เชน ความรับผิดชอบตอหนาที่ ตรงตอเวลา
ขวนขวายในการเรียนรูงาน มีจิตสาธารณะ หมั่นดูแลตรวจเช็คสภาพอุปกรณที่ปฏิบัติงานอยูสม่ําเสมอ เปนตน) ......................................
........................................................................................................................................................................................................................
( ) มีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน โปรดระบุเหตุผลประกอบ (เชน ไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่
ดื่มสุราในเวลาปฏิบัติหนาที่หรือสถานที่ราชการ ละเลยการปฏิบัติหนาที่ เปนตน) .......................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

-3สรุปการตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมิน
( ) ผาน เห็นควรไดรับเงินเพิ่มพิเศษจํานวนเงิน 3,000 บาท/เดือน
( ) ไมผาน เนื่องจาก ............................................................................................................................................................

ลงชือ่ ............................................................ (ประธานคณะกรรมการประจําทาอากาศยาน)
(.............................................................)
ตําแหนง............................................................
วันที่.................................................................
ลงชื่อ.................................................................... (กรรมการ)
(...........................................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที.่ .............................................................

ลงชื่อ........................................................... (กรรมการ)
(............................................................)
ตําแหนง..........................................................
วันที.่ ...............................................................

ลงชื่อ......................................... (กรรมการ)
(.............................................................)
ตําแหนง..........................................................
วันที.่ ...............................................................

ลงชื่อ.......................................................... (กรรมการและเลขานุการ)
(.............................................................)
ตําแหนง..........................................................
วันที่................................................................

สวนที่ 3 : สรุปผลการประเมิน
ผูขอรับการประเมิน :
ไดรับทราบผลการประเมินแลว

ลงชื่อ : ..................................................
ตําแหนง : .............................................
วันที่ : ....................................................

คณะกรรมการประจําทาอากาศยาน (ประธานคณะกรรมการประจําทาอากาศยาน) :
ไดแจงผลการประเมินและผูข อรับการประเมินไดลงนามรับทราบ
ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่ .....................................
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี .............................................................. เปนพยาน
ลงชื่อ.......................................... พยาน
ตําแหนง.....................................
วันที่...........................................

ลงชื่อ : ..................................................
ตําแหนง : .............................................
วันที่ : ....................................................

