(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ด้วย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้าง
เป็นพนักงานราชการ จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ คือ ช่างประณีตศิลป์
กลุ่มงานเทคนิค จํานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท และค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหน่ง
๒.๑ ช่างประณีตศิลป์
๒.๑.๑ ขึงผ้า ลงสีพื้นไม้ ผ้า สังกะสี และวัสดุอื่น ๆ
๒.๑.๒ กะส่วน เตรียมสี เครื่องมือและเครื่องใช้ต่าง ๆ
๒.๑.๓ เขียนตัวหนังสือ และแผ่นใส
๒.๑.๔ ออกแบบต้นร่าง
๒.๑.๕ เขียนแบบ ภาพทางสถิติ และภาพทางนิทรรศการ
๒.๑.๖ เขียนตัวหนังสือ และภาพด้วยสีบนวัสดุต่าง ๆ
๒.๑.๗ แนะนําและตรวจสอบผลงาน
๒.๑.๘ ฝึกสอนงานช่างประณีตศิลป์
๒.๑.๙ ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไม่เ ป็ นข้ า ราชการหรื อลู กจ้า งของส่ว นราชการ พนักงานหรือลู กจ้ า งของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรื อจิ ต ฟั่น เฟือนไม่ สมประกอบ หรื อเป็น โรคตามที่กํา หนดไว้ ในกฎหมาย ซึ่ งออกตามความในมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้
เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๑.๙ ไม่เป็นผู้ …

-๒๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ใ นข้ อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุ โ ลมให้ ส มั ค รได้ แต่ ห ากผ่ า นการ
เลือกสรร จะต้องลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวก่อนทําสัญญาจ้าง
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๔.๒.๑ ช่างประณีตศิลป์
๔.๒.๑.๑ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๔.๒.๑.๒ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กําลังพล กรมกิจการพลเรือน
ทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐
ถึง ๑๕๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๕๖
๕.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รู ป ถ่ า ยครึ่ งตั ว หน้ า ตรงไม่ ส วมหมวกและแว่ น ตาดํ า ถ่ า ยมาแล้ ว ไม่ เ กิ น
๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๕.๒.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้
รับประกาศนี ยบั ตร ให้ใช้ห นังสือรับ รองของสถานศึกษานั้ น ๆ) ที่ แสดงว่า เป็ นผู้ มีคุณวุ ฒิการศึกษาตรงกั บ
ตําแหน่งที่รับสมัคร
๕.๒.๓ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
๕.๒.๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๕.๒.๕ สํ า เนาหลั ก ฐานอื่ น เช่ น ใบเปลี่ ย นชื่ อ – นามสกุ ล ใบสํ า คั ญ การสมรส
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๕.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มี ...

-๓ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นโมฆะ
สําหรับผู้นั้น
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด
การประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๗.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กําลังพล
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และทางเว็บไซด์ www.dca.rtaf.mi.th
๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนน ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนข้อเขียนมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับสูงกว่า หากยังมี
คะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อหรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัคร ในตําแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๑๐. การจัดทําสัญญาจ้าง
การจั ด จ้า งจะเป็ นไปตามลํา ดับ คะแนนที่ สอบได้ ตามประกาศบั ญชี รายชื่อผู้ผ่ า นการ
เลือกสรร
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
(ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์)
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
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