(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ด้วย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น
พนักงานราชการ จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
– พนักงานตัดผม กลุ่มงานบริการ จํานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๔๓๐.- บาท
และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท
๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหน่ง
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ทําความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มคี ําสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์
๔.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่ว นราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิต ฟั่น เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น โรคตามที่กํา หนดไว้ ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น
ผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑.๑๐ ไม่เป็น ผู้เ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคํา พิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุก เพราะ
กระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไม่เป็น...

-๒๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๔.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษา
โทษจําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทําโดยประมาท
ผู้ขาดคุณสมบัติ ในข้ อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุ โ ลมให้ส มัครได้ แต่ห ากผ่า นการ
เลือกสรร จะต้องลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวก่อนทําสัญญาจ้าง
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
๔.๓.๑ เป็นเพศชายและต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว
๔.๓.๒ หากเป็น ผู้ที่มีป ระสบการณ์ป ฏิบัติงานในตํา แหน่งที่ส มัคร จะได้รับ การ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกําลังพล กองบัญชาการ
กรมยุ ท ธศึ กษาทหารอากาศ ตั้ งแต่วั น ศุก ร์ ที่ ๒๕ ตุล าคม ๒๕๕๖ ถึง วัน พฤหั ส บดี ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖
ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๓๕ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภายในวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๕.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สําเนา จํานวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รูป ถ่า ยครึ่งตัว หน้า ตรงไม่ส วมหมวกและแว่น ตาดํา ถ่า ยมาแล้ว ไม่เ กิน
๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๕.๒.๒ สําเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณี
ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรง
กับตําแหน่งที่รับสมัคร
๕.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
๕.๒.๔ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๕.๒.๕ สําเนาหลักฐานการคัดเลือกทหาร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๔๓)
๕.๒.๖ สํ า เนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ย นชื่อ – นามสกุล ใบสํา คั ญ การสมรส
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๕.๓ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
๖. หลักเกณฑ์...

-๓๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น สมรรถนะ ด้ ว ยวิ ธี ก ารประเมิ น สมรรถนะตาม
รายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๗.๒ ผู้ที่จะถือว่า เป็น ผู้ผ่า นการเลือกสรรจะต้องเป็น ผู้ที่จ ะได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๘. กําหนดการประเมินสมรรถนะ
๘. ๑ การประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ ๑ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐ (การสอบข้อเขียน) เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ (การทดสอบตัวอย่างงาน)
๘.๒ ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ ๑ ภายในวั น ศุ ก ร์ ที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ กองกําลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐
๘.๓ การประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ ๒ (การสอบสั ม ภาษณ์ ) ในวั น อั ง คารที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ กองกําลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐
๘.๔ ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรร และรายงานตั ว ภายในวั น อั ง คารที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ กองกําลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐
๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จะประกาศบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ผ่า นการเลื อกสรรตามลํ า ดั บ
คะแนน (คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒) ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน จะเรียงตามลําดับ
คะแนนประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ที่มีคะแนนมากที่สุด เป็นผู้ที่สอบได้ในตําแหน่งนั้น ทั้งนี้ให้รวมถึงการ
จัดลําดับสํารองในแต่ละลําดับด้วย โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ปี
นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๑๐. การจัดทําสัญญาจ้าง
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

พลอากาศโท เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
(เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว)
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
สําเนาถูกต้อง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
น.อ.หญิง สุทธิศรี นกจันทร์
(สุทธิศรี นกจันทร์)
หก.กกพ.บก.ยศ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ
๑๘ ต.ค.๕๖

-๔-

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ทําความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
๓. ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
กลุ่มงาน บริการ
ตําแหน่ง พนักงานตัดผม จํานวน ๑ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
ความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับงานตัดผม
- ความรู้ทั่วไป
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
- ความสามารถในการตัดผม
คุณสมบัติส่วนบุคคล

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๕๐
๕๐

การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน

๑๐๐
๑๐๐

การทดสอบด้วยสถานการณ์จําลอง
การสอบสัมภาษณ์

๓๐๐

