
             

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
     กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 

ด้วย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจ้างเป็น
พนักงานราชการ จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ 
– ช่างส ีกลุ่มงานเทคนิค จํานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๒๘๐.- บาท 

และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๐๐๕.- บาท 

๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
๒.๑  พ่นทราย ขัดล้าง ทาหรือพ่นสี รถ เรือ อากาศยาน และยานพาหนะต่าง ๆ 
๒.๒  ทาหรือพ่นสี เคลือบผิวและขัดเงา เครื่องประดับ เครื่องใช้ประจําสํานักงาน และ 

สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
๒.๓  ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเก่ียวกับงานช่างส ี
๒.๔  วางแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับงานช่างส ี
๒.๕  ตรวจและทดสอบงานช่างสีให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
๒.๖  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช ้
๒.๗  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานช่างส ีภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
๒.๘  ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
๒.๙  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท่ีมีคําสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
๔.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี ้
  ๔.๑.๑  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  ๔.๑.๒  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดป ี
  ๔.๑.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ ์
  ๔.๑.๔  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถ่ิน 
  ๔.๑.๕  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี

ในพรรคการเมือง 
 

๔.๑.๖  ไม่เป็น... 

(สําเนา) 
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  ๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑    
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

  ๔.๑.๗  ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน 

  ๔.๑.๘  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม และไม่เป็น    
ผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

  ๔.๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะ

กระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๔.๑.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  ๔.๑.๑๒  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษา

โทษจําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทําโดยประมาท 
  ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการ

เลือกสรร จะต้องลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวก่อนทําสัญญาจ้าง 
๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
   สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่า 

ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะงาน หรือในกรณีท่ีเป็นงาน (ช่างสี) ท่ีต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้
ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะ 
ในงาน (ช่างส)ี ท่ีจะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี (ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน) 

๔.๓  คุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติม 
  ๔.๓.๑  เพศชาย และต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว 
  ๔.๓.๒  ถ้าเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีสมัคร จะได้รับการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

๕. การรับสมัคร 
๕.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ี กองกําลังพล กองบัญชาการ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันศุกร์ท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๓๕ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ภายในวันพุธท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๕.๒  เอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สําเนา จํานวน ๑ ชุด) ดังนี ้
       ๕.๒.๑  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน      

๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
 

       ๕.๒.๒  สําเนา... 
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       ๕.๒.๒  สําเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณี
ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรง
กับตําแหน่งท่ีรับสมัคร 

       ๕.๒.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร 
       ๕.๒.๔  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
       ๕.๒.๕  สําเนาหลักฐานการคัดเลือกทหาร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๔๓) 
       ๕.๒.๖  สําเนาหลักฐานอ่ืน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสําคัญการสมรส    

(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 
๕.๓  เงื่อนไขในการสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตาม

รายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี ้

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
      ๗.๑  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้

คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
      ๗.๒  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีจะได้คะแนนในการประเมิน

สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

๘. กําหนดการประเมินสมรรถนะ 
      ๘ .๑   การประเ มินสมรรถนะครั้ ง ท่ี  ๑ ในวัน ศุกร์ ท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ (การสอบข้อเขียน) เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ (การทดสอบตัวอย่างงาน) 
      ๘.๒   ประกาศรายชื่อผู้ท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี  

๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ กองกําลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ 
      ๘ .๓   การประ เ มินสมรรถนะครั้ ง ท่ี  ๒  (การสอบสัมภาษณ์ )  ในวันจันทร์ ท่ี  

๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ กองกําลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๐๐ 
      ๘.๔  ประกาศรายชื่อผู้ ท่ีผ่านการเลือกสรร และรายงานตัว ภายในวันศุกร์ ท่ี  

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ กองกําลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ 
 
 
                                                                                                  ๙.  การ... 
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๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนน 

(คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒) ในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากัน จะเรียงตามลําดับคะแนน
ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ ท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด เป็นผู้ท่ีสอบได้ในตําแหน่งนั้น ท้ังนี้ให้รวมถึงการจัดลําดับ
สํารองในแต่ละลําดับด้วย โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๒ ปี นับแต่
วันท่ีประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

๑๐.   การจัดทําสัญญาจ้าง 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดบัคะแนนท่ีสอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

     ประกาศ ณ วันท่ี      ๖     พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 

       (ลงชื่อ)   พลอากาศโท เผด็จ  วงษ์ปิ่นแก้ว 
    (เผด็จ  วงษ์ปิ่นแก้ว) 
        เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

        ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
         กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 

สําเนาถูกต้อง 
 น.อ.หญิง สุทธิศรี  นกจันทร ์
   (สุทธิศรี  นกจันทร)์ 
   หก.กกพ.บก.ยศ.ทอ. 

         กรรมการและเลขานุการ 
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