(สำเนำ)

ประกำศคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๒๑
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร
ด้วย กองบิน ๒๑ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงำนรำชกำร
จำนวน ๓ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ
๑.๑ พนักงำนธุรกำร กลุ่มงำนบริกำร จำนวน ๒ อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๐,๔๓๐.- บำท
ค่ำครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐.- บำท
๑.๒ ลูกมือช่ำง กลุ่มงำนบริกำร จำนวน ๑ อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๐,๔๓๐.- บำท
ค่ำครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐.- บำท
๒. ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
๒.๑ พนักงำนธุรกำร
๒.๑.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพิมพ กำรสำเนำ ตรวจสอบ และตรวจทำนหนังสือ
รำชกำร และเอกสำรของทำงรำชกำร
๒.๑.๒ รับ – สง เก็บ รวบรวม รำง และโตตอบหนังสือรำชกำร และเอกสำรของ
ทำงรำชกำร
๒.๑.๓ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสงกำลังบำรุง กำรประชำสัมพันธ กำรสวัสดิกำร
และงำนธุรกำรทั้งปวง
๒.๑.๔ ใช้ เก็บ รักษำ และซอมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณตำง ๆ ที่เกี่ยวของ
และอำคำรสถำนที่
๒.๑.๕ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผูบังคับบัญชำมอบหมำย
๒.๒ ลูกมือช่ำง
๒.๒.๑ ช่วยเหลือในกำรซ่อมขั้นต้นเกี่ยวกับงำนช่ำงสำขำต่ำง ๆ ตำมลักษณะงำน
ของหน่วยที่กำหนดขึ้น เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ สุขภัณฑ์ สุขำภิบำล อำคำร เครื่องใช้วัสดุ และครุภัณฑ์ประจำ
สำนักงำน เป็นต้น
๒.๒.๒ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับงำนช่ำงเบ็ดเตล็ดภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ
๒.๒.๓ ดูแลและบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๔ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓. ระยะเวลำกำรจ้ำง
๓.๑ พนักงำนธุรกำร จำนวน ๒ อัตรำ มีระยะเวลำกำรจ้ำง ดังนี้
๓.๑.๑ จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ตั้งแต่มีคำสั่งจ้ำง ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
๓.๑.๒ จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ตั้งแต่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
๓.๒ ลูกมือช่ำง จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ตั้งแต่มีคำสั่งจ้ำง ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
๔. คุณสมบัติ ...

-๒๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชำติไทย
๔.๑.๒ มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์
๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมือง
๔.๑.๖ ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ร่ ำ งกำยทุ พ พลภำพจนไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้ ไร้ ค วำม
สำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๙๗
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร
ไว้ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น
ผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
๔.๑.๑๒ ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้รับหมำยเรียกเข้ำรับรำชกำรทหำร (สด.๓๕) หรือผู้ที่
อยู่ในระหว่ำงกำรผ่อนผันกำรตรวจเลือก หรือไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร
ได้แก่ ทหำรกองประจำกำร (ทหำรเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมำยเรียกให้เข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำรในปี ๒๕๕๘
หำกยังไม่พ้นภำระทำงทหำรดังกล่ำว สอบได้ถือว่ำสละสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้ ข ำดคุ ณ สมบั ติ ใ นข้ อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุ โ ลมให้ ส มั ค รได้ แต่ ห ำกผ่ ำ น
กำรเลือกสรรจะต้องลำออกจำกตำแหน่งดังกล่ำวก่อนทำสัญญำจ้ำง
๔.๒ คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๔.๒.๑ พนักงำนธุรกำร ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำมัธยมตอนต้นถึงมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (หรือเทียบเท่ำกำรศึกษำนอกโรงเรียน) มีทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และมีผล
กำรศึกษำเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ ๑.๒๐ ขึ้นไป เพศชำยหรือหญิง
๔.๒.๒ ลูกมือช่ำง สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำมัธยมตอนต้นถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย
(หรือเทียบเท่ำกำรศึกษำนอกโรงเรียน) มีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงำนช่ำงสำขำต่ำงๆ และมีผลกำรศึกษำเฉลี่ย
ระดับคะแนนตั้งแต่ ๑.๒๐ ขึ้นไป เพศชำย
๔.๓ คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งเพิ่มเติม
หำกเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
๕. กำรรับสมัคร ...
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๕. กำรรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับกำร
กองบิน ๒๑ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ ในวัน
และเวลำรำชกำร สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๓๐๙๐ ต่อ ๔-๓๒๐๐ และ ๔-๓๒๔๑
๕.๒ เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รู ป ถ่ำยครึ่ งตัว หน้ำ ตรงไม่ส วมหมวกและแว่นตำด ำ ถ่ำยมำแล้ ว ไม่เกิ น
๖ เดือน ขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๕.๒.๒ ส ำเนำประกำศนี ย บั ต ร และระเบี ย นแสดงผลกำรศึ ก ษำครบหลั ก สู ต ร
(กรณียังไม่ได้รับประกำศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถำนศึกษำนั้น ๆ) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำ
ตรงกับตำแหน่งรับสมัคร
๕.๒.๓ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร
๕.๒.๔ สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร และของบิดำมำรดำ หำกบิดำมำรดำ ถึงแก่
กรรม ต้องนำใบมรณะบัตรของผู้ตำยมำแสดงด้วย กรณีบิดำมำรดำมิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนสมรส
แต่มำรดำมิได้เปลี่ยนมำใช้นำมสกุลของบิดำ ผู้สมัครจะต้องนำทะเบียนกำรรับรองบุตร หรือหลักฐำนแสดงว่ำเป็น
มำรดำที่แท้จริงของตนมำแสดงด้วย
๕.๒.๕ สำเนำหลักฐำนทำงทหำรแสดงกำรพ้นภำระกำรเกณฑ์ทหำร (เฉพำะผู้สมัคร
เพศชำย) ได้แก่ สด.๓ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓
๕.๒.๖ สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบสำคัญกำรสมรส (กรณีชื่อ –
ชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอื่น ๆ)
๕.๓ เงื่อนไขกำรรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ ำ รั บ กำรเลื อ กสรรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในกำรตรวจสอบและรั บ รองตนเอง
ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่ นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอัน เกิดจำกผู้ ส มัคร ไม่ว่ำด้ว ยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ กำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
อัน มีผ ลทำให้ ผู้ ส มัครไม่มีสิ ท ธิส มั ครเข้ ำรับกำรเลื อกสรรในครั้ง นี้ ให้ ถือว่ำ กำรรับสมั ครและกำรได้เ ข้ำรั บ
กำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะตำมรำยละเอียด
กำรประเมินสมรรถนะท้ำยประกำศนี้
๗. เกณฑ์กำรตัดสิน
๗.๑ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๗.๒ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๘. กำรประกำศ ...
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๘. กำรประกำศรำยชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ และ
สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ
๘.๑ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ และ
สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภำควิชำกำร) ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ ณ กองบิน ๒๑
และทำงเว็บไซต์ www.wing21.rtaf.mi.th
๙. กำรประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
๙.๑ กำรประกำศผลกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จะประกำศผลกำรประเมินสมรรถนะ
เรียงตำมหมำยเลขสมัครสอบ โดยคัดเลือกผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์ เป็นลำดับคะแนนสูง ตำมควำมเหมำะสมของอัตรำที่
เปิดรับสมัคร
๙.๒ กำรประกำศผลขั้นสุ ดท้ำย จะประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมลำดับ
คะแนนรวม (คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒) ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ ผู้ มี คะแนน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่ำ และจะดำเนินกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ที่อยู่ในลำดับ
สำรองไว้โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศบัญชี
รำยชื่อ
๑๐. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
กำรจัดทำสัญญำจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่ สอบได้ ตำมประกำศบัญชีรำยชื่อ
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ประกำศ ณ วันที่

๑๐

ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗

(ลงชื่อ) นำวำอำกำศเอก(นิสิต โขเมษฐวัฒน์
นำวำอำกำศเอก(นิสิต โขเมษฐวัฒน์)
ผูบ้ ังคับกำรกองบิน ๒๑
ประธำนกรรมกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๒๑
สำเนำถูกต้อง
นำวำอำกำศโท
(พิมล แนวบุตร)
หัวหน้ำแผนกกำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๒๑
ตุลำคม ๒๕๕๗

ผนวก ก
การกาหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพิมพ กำรสำเนำ ตรวจสอบ และตรวจทำนหนังสือรำชกำร และเอกสำร
ของทำงรำชกำร
๒. รับ – สง เก็บ รวบรวม รำง และโตตอบหนังสือรำชกำร และเอกสำรของทำงรำชกำร
๓. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสงกำลังบำรุง กำรประชำสัมพันธ กำรสวัสดิกำร และงำนธุรกำรทั้งปวง
๔. ใช้ เก็บ รักษำ และซอมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณตำง ๆ ที่เกี่ยวของ และอำคำรสถำนที่
๕. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผูบังคับบัญชำมอบหมำย
ระยะเวลาการจ้าง (เรียงตำมลำดับคะแนน)
๑. จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ตั้งแต่มีคำสั่งจ้ำง ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
๒. จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ตั้งแต่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
กลุ่มงาน บริกำร
ตาแหน่ง พนักงำนธุรกำร จำนวน ๒ อัตรำ
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีกำรประเมิน

ควำมรู้
- ควำมรู้ทั่วไป
- ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย
- ควำมรู้เกี่ยวกับงำนสำรบรรณ

๓๐
๒๐
๕๐

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน

ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะ
- ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์

๑๐๐

กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

กำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบสัมภำษณ์

คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
- บุคลิกลักษณะ
- กำรใช้ควำมรู้
- ท่วงทีวำจำ
- ปฏิภำณไหวพริบ
- ควำมรู้ทั่วไป
รวม

๓๐๐

ผนวก ข
การกาหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑. ช่วยเหลือในกำรซ่อมขั้นต้นเกี่ยวกับงำนช่ำงสำขำต่ำง ๆ ตำมลักษณะงำนของหน่วยที่กำหนดขึ้น
เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ สุขภัณฑ์ สุขำภิบำล อำคำร เครื่องใช้วัสดุ และครุภัณฑ์ประจำสำนักงำน เป็นต้น
๒. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับงำนช่ำงเบ็ดเตล็ดภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ
๓. ดูแลและบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่มีคำสั่งจ้ำง ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
กลุ่มงาน บริกำร
ตาแหน่ง ลูกมือช่ำง จำนวน ๑ อัตรำ
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

ควำมรู้
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงต่ำงๆ
ตำมลักษณะงำน
- ควำมรู้ทั่วไป

๘๐
๒๕
๒๐

กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน
กำรสอบข้อเขียน

๑๐๐

กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

กำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบสัมภำษณ์

ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะ
- ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงตำมลักษณะงำน
ของหน่วย
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
- บุคลิกลักษณะ
- กำรใช้ควำมรู้
- ท่วงทีวำจำ
- ปฏิภำณไหวพริบ
- ควำมรู้ทั่วไป
รวม

๓๐๐

วิธีกำรประเมิน

