(สำเนำ)
ประกำศคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร
กรมกิจกำรพลเรือนทหำรอำกำศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
-----------------------------------------------------------ด้ว ย กรมกิจ กำรพลเรือนทหำรอำกำศ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร
และจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป จำนวน 3 อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ
1.1 พนักงำนธุรกำร กลุ่มงำนบริกำร จำนวน 1 อัตรำ ค่ำจ้ำงเดือนละ 10,430 บำท
เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวเดือนละ 2,000 บำท
1.2 พนักงำนโรงพิมพ์ กลุ่มงำนบริกำร จำนวน 1 อัตรำ ค่ำจ้ำงเดือนละ 10,430 บำท
เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวเดือนละ 2,000 บำท
1.3 ช่ำงประณีตศิลป์ กลุ่มงำนเทคนิค จำนวน 1 อัตรำ ค่ำจ้ำงเดือนละ 11,280 บำท
เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวเดือนละ 2,000 บำท
2. ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
2.1 พนักงำนธุรกำร
2.1.1 ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพิมพ์ กำรสำเนำ ตรวจสอบ และตรวจทำน หนังสือรำชกำร
และเอกสำรของทำงรำชกำร
2.1.2 รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่ำงและตอบโต้หนังสือรำชกำร และเอกสำรของทำงรำชกำร
2.1.3 ปฏิ บั ติ งำนบริ ห ำรเกี่ ยวกั บกำรส่ งก ำลั งบ ำรุ ง กำรประชำสั มพั นธ์ กำร
สวัสดิกำร และงำนธุรกำรทั้งปวง
2.1.4 ใช้ เก็บ รักษำ และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
และอำคำรสถำนที่
2.1.5 ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2.2 พนักงำนโรงพิมพ์
2.2.1 เรียงพิมพ์ ทำแบบ แก้อักษร ลงแท่น และแจกตัวอักษร รวมทั้งพิสูจน์อักษร
ตรวจทำน และแก้ไข
2.2.2 พิมพ์เอกสำร และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ รวมทั้งผสมสี และพิมพ์สอดสี
2.2.3 พับหนังสือ เข้ำเล่ม ทำปก และผนึกผ้ำ
2.2.4 วำงแผน ตรวจสอบ และประเมินผลงำนทำงด้ำนพิมพ์
2.2.5 รำยงำนและเสนอแนะแนวทำงแก้ไข เมื่อมีปัญหำหรือข้อขัดข้อง
2.2.6 เก็บรักษำ และทำบัญชีคุมพัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2.2.7 ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2.3 ช่ำงประณีตศิลป์
2.3.1 ขึงผ้ำ ลงสีพื้นไม้ ผ้ำ สังกะสี และวัสดุอื่นๆ
2.3.2 กะส่วน เตรียมสี เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่ำงๆ
2.3.3 เขียนตัวหนังสือ และแผ่นใส
2.3.4 ออกแบบต้นร่ำง ...
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2.3.5 เขียนแบบ ภำพทำงสถิติ และภำพทำงนิทรรศกำร
2.3.6 เขียนตัวหนังสือ และภำพด้วยสีบนวัสดุต่ำงๆ
2.3.7 แนะนำและตรวจสอบผลงำน
2.3.8 ฝึกสอนงำนช่ำงประณีตศิลป์
2.3.9 ใช้และบำรุงรักษำเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.10 ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3. ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
4.1.1 เป็นผู้มีสัญชำติไทย
4.1.2 อำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปี
4.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
4.1.4 ไม่ เ ป็ น ข้ ำ รำชกำรหรื อ ลู ก จ้ ำ งของส่ ว นรำชกำร พนั ก งำนหรื อ ลู ก จ้ ำ ง
ของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่น
4.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมือง
4.1.6 ไม่เป็นผู้ที่ร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 41
เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
4.1.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
4.1.8 ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น
ผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
4.1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
4.1.10 ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิ พำกษำถึ งที่สุ ด ให้ จำคุ ก เพรำะ
กระทำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
4.1.11 ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจำกรำชกำร
รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
4.2 ผู้ขำดคุณสมบัติในข้อ 4.1.4 และ 4.1.5 อนุโลมให้สมัครได้ แต่หำกผ่ำนกำรเลือกสรร
จะต้องลำออกจำกตำแหน่งดังกล่ำวก่อนทำสัญญำจ้ำง
4.3 คุณสมบัติเฉพำะ
4.3.1 พนักงำนธุรกำร
4.3.1.1 สำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่มัธยมศึกษำตอนต้นถึงมัธยมศึกษำตอนปลำ
4.3.1.2 มีควำมสำมำรถ และเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
4.3.2 พนักงำนโรงพิมพ์ ...
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4.3.2.1 สำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่มัธยมศึกษำตอนต้นถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย
4.3.2.2 มีควำมสำมำรถ และเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
4.3.3 ช่ำงประณีตศิลป์
4.3.3.1 สำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ
ในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน
4.3.3.2 มีควำมสำมำรถ และเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
4.4 คุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม
หำกเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
5. กำรรับสมัคร
5.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กรมกิจกำรพลเรือน
ทหำรอำกำศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กันยำยน 2560 ถึง วัน พุธที่ 13 กันยำยน 2560 เวลำ 0900 - 1530
(เว้นวันหยุดรำชกำร) สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ 0 2534 8556
5.2 เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยืนพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ชุด) ดังนี้
5.2.1 รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรงไม่ส วมหมวกและแว่นตำดำ ถ่ำยมำแล้ว ไม่ เ กิน
6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5.2.2 ประกำศนียบัตร และระเบียนแสดงผลกำรศึกษำครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับ
ประกำศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถำนศึกษำนั้นๆ ) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงกับตำแหน่ง
ที่รับสมัคร
5.2.3 บัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร
5.2.4 ทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร
5.2.5 สำเนำหลั กฐำนอื่น เช่น ใบเปลี่ ยนชื่อ – นำมสกุล ใบสำคัญกำรสมรส
(ในกรณีที่ชื่อ – นำมสกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอื่น)
5.3 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และรับรองตนเอง
ว่ำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมี
ผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้รับกำรเลือกสรรในครั้ง นี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะตำมรำยละเอียด
กำรประเมินสมรรถนะแนบท้ำยประกำศนี้
7. เกณฑ์กำรตัดสิน
7.1 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
7.2 ผู้ที่จะถือ ...

-47.2 ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในกำรประเมิ น
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
8. กำรประกำศรำยชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ และ
สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ
กรมกิจกำรพลเรือนทหำรอำกำศ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ
และกำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ ในกำรประเมินสมรรถนะ ในวันพุธที่ 20 กันยำยน 2560 ณ กำลังพล
กรมกิจกำรพลเรือนทหำรอำกำศ และทำงเว็บไซต์ www.dca.rtaf.mi.th
9. กำรประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
กรมกิจกำรพลเรือนทหำรอำกำศ จะประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมลำดับ
คะแนน ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนข้อเขียนมำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่ำ หำกยังมีคะแนน
เท่ำกันอีก ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภำษณ์มำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิก
หรื อ สิ้ น ผลไปเมื่ อ ครบกำหนด 2 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกำศบั ญ ชี ร ำยชื่ อ หรื อ นั บ แต่ วั น ประกำศรั บ สมั ค ร
ในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
10. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้ ตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ประกำศ ณ วันที่
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(ลงชื่อ) พลอำกำศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
(ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์)
เจ้ำกรมกิจกำรพลเรือนทหำรอำกำศ
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร
กรมกิจกำรพลเรือนทหำรอำกำศ
รำยกำรแจกจ่ำย นขต.กร.ทอ. และ กพ.ทอ.
สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.ท.ณรงค์ ศรีเสถียร
(ณรงค์ ศรีเสถียร)
นกพ.กร.ทอ.
17 ส.ค.60
น.ส.พิมพ์ชนกฯ
น.ท.ณรงค์ฯ

พิมพ์/ทำน
ร่ำง/ตรวจ

