
 
 
             

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  
     กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 

ด้วย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น
พนักงานราชการ จ านวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
– พนักงานบรกิาร กลุ่มงานบริการ จ านวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๓๐๐.- บาท 

และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท 

๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
๒.๑  ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง และสถานที่อ่ืน ๆ ที่ก าหนด  
๒.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ 
๒.๓  ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้ 

สถานที่นั้น ๆ 
๒.๔  ดูแลรักษา ท าความสะอาดบริ เวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน 

ที่เก่ียวข้อง 
๒.๕  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
๔.๑  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  ๔.๑.๑  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  ๔.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
  ๔.๑.๓  เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ 
  ๔.๑.๔  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๔.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
  ๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑    
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

  ๔.๑.๗  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พัก ราชการ หรือถูกสั่งให้ ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน 

 
 ๔.๑.๘  ไม่เป็น... 

 

(ส าเนา) 
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  ๔.๑.๘  ไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น    

ผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  ๔.๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔.๑.๑๐   ไม่เป็น ผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้ จ าคุกเพราะ

กระท าผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๔.๑.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกจิ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๔.๑.๑๒  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องค า พิพากษา

โทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระท าโดยประมาท 
  ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการ

เลือกสรร จะต้องลาออกจากต าแหน่งดังกล่าวก่อนท าสัญญาจ้าง 
๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๔.๒.๑  เป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจ าการแล้ว 
  ๔.๒.๒  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๕. การรับสมัคร 
๕.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองก าลังพล กองบัญชาการ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑๗  เมษ ายน  ๒๕๕ ๖  ถึงวันที่ ๒๓  เมษ ายน  ๒๕๕ ๖  
ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๓๕ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

๕.๒  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ส าเนา จ านวน ๑ ชุด) ดังนี้ 
       ๕.๒.๑  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน      

๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
       ๕.๒.๒  ส าเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณี

ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา  
ตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร 

       ๕.๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
       ๕.๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
       ๕.๒.๕  ส าเนาหลักฐานการคัดเลือกทหาร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๔๓) 
       ๕.๒.๖  ส าเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ ยนชื่อ – นามสกุล ใบส าคัญการสมรส    

(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 
๕.๓  เงื่อนไขในการสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบั ติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผ ลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

                                                               ๖.  หลักเกณฑ์...  
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๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครจะต้ องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตาม

รายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้ 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่จะได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ

แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๘. ก าหนดการประเมินสมรรถนะ 
      ๘.๑  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐ 

สอบข้อเขียน และเวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ สอบปฏิบัติ 
      ๘.๒  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภายในวันที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ณ กองก าลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ 
      ๘.๓  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ)์ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ณ กองก าลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ 
      ๘.๔  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร และรายงานตัว ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ณ กองก าลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ 

๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน 

(คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และครั้งที่  ๒) ในกรณีที่คะแนน รวมเท่ ากัน จะเรียงตามล าดับคะแนน
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ที่มีคะแนนมากที่สุด เป็นผู้ที่สอบได้ในต าแหน่งนั้น ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดล าดับ
ส ารองในแต่ละล าดับด้วย โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด ๒ ปี นับแต่
วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

๑๐.   การจัดท าสัญญาจ้าง 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

     ประกาศ ณ วันที่       ๑       เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 

  (ลงชื่อ)       พลอากาศโท เผด็จ  วงษ์ปิ่นแก้ว 
             (เผด็จ  วงษ์ปิ่นแก้ว) 
      เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

     ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
       กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ส าเนาถูกต้อง 
น.อ.หญิง สุทธิศรี  นกจันทร์ 

         (สุทธิศรี  นกจันทร์)          
      หก.กกพ.บก.ยศ.ทอ. 

             กรรมการและเลขานุการ  
                    ๑  เม.ย.๕๖ 
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การก าหนดและการประเมินสมรรถนะ 
-------------------------------------------------- 

ลักษณะงาน 
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง และสถานที่อ่ืน ๆ ที่ก าหนด        
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ 
๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ 
๔. ดูแลรักษา ท าความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
กลุ่มงาน  บริการ 
ต าแหน่ง  พนักงานบริการ จ านวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
-  ความรู้เกี่ยวกับงานบริการ 
-  ความรู้ทั่วไป 

 
๕๐ 
๕๐ 

 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
-  ความสามารถในงานต้อนรับและบริการในการ 
   จัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง  

 
๑๐๐ 

 
การสอบภาคปฏิบัติ 

คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ การสอบสัมภาษณ์ 

                                                                                                                
 
 
 
 

 

๓๐๐ 


