
 

 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
กรมกําลังพลทหารอากาศ 

      เรื่อง  รับสมคัรบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
     

ด้วยกรมกําลังพลทหารอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๑๘ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน เพศ และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
๑.๑ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพศชายหรือเพศหญิง จํานวน ๑ อัตรา 

ค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 
๑.๒ พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชาย จํานวน ๑๐ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 

๑๐,๔๓๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
๑.๓ พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชายหรือเพศหญิง จํานวน ๗ อัตรา ค่าจ้าง

เดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหน่ง 

๒.๑ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
๒.๑.๑ ควบคุม ให้คําแนะนํา และตอบข้อซักถามการจัดทําบัตรประจําตัวกําลังพล

กองทัพอากาศ 
๒.๑.๒ รวบรวม  และจัด เต รียมข้อมูลการจัดทํ าบัตรประจํ าตัวกําลั งพล

กองทัพอากาศ 
๒.๑.๓ ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ 
๒.๑.๔ ปฏิบัติงานและบริหารงานที่เก่ียวกับงานธุรการ งานการบริหารบุคคล  

การส่งกําลังบํารุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานประจําสํานักงาน 
๒.๑.๕ ใช้ ดูแล เก็บรักษา ปรนนิบัติอุปกรณ์สํานักงาน และความเรียบร้อย 

ของสํานักงาน 
๒.๑.๖ ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๒ พนักงานธุรการ 
๒.๒.๑ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพิมพ์ การสําเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือ

ราชการและเอกสารของทางราชการ 
๒.๒.๒ รับ - ส่ง เก็บ รวบรวม ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสาร 

ของทางราชการ 
๒.๒.๓ ปฏิบั ติงานบริหารเก่ียวกับการส่ งกํ าลั งบํารุง การประชาสัมพัน ธ์  

การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง 
๒.๒.๔ ใช้  เก็บ  รักษา และซ่อมบํารุงเครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์ ต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้อง และอาคารสถานที่ 
๒.๒.๕  ปฏิบัติ... 

สําเนาคู่ฉบับ 
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๒.๒.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๓. ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่มีคําสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

และอาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างเพ่ิมเติม ทั้งน้ีไม่เกินคราวละ ๔ ปี 
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
๔.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๔.๑.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด) 
๔.๑.๓ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง 

ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
๔.๑.๔ ไม่ เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑  
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น 

ผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
๔.๑.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔.๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะ

กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๔.๑.๑๐   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๔.๒ ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔ .๑ .๓ และ ๔ .๑ .๔ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่าน 

การเลือกสรร จะต้องลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวก่อนทําสัญญาจ้าง 
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะ  

๔.๓.๑ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
ในสาขาวิชา/ทาง บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ 

๔.๓.๒ ตําแหน่ง พนักงานธุรการ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

๕. การรับสมัคร 
๕.๑ วัน เวลา และการรับสมัคร 

   รับสมัครทางเว็บไซต์ของกรมกําลังพลทหารอากาศ www.person.rtaf.mi.th  
ในหัวข้อประกาศ ต้ังแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.
โดยให้ผู้สมัครปฏิบัติตามคําแนะนําขั้นตอนการสมัครทางหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียด 
เพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๖ 
 
 

๕.๒  ผู้สมคัร... 
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๕.๒ ผู้สมัครต้องแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน ดังน้ี (ขนาดของแต่ละไฟล์ ไม่เกิน ๑ เมกะไบต์) 
๕.๒.๑ รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  

๓ เดือน ขนาด ๑ × ๑.๕ น้ิว  
๕.๒.๒ ระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่รับสมคัร (ในกรณียังไม่ได้รับระเบียนแสดงผลการศึกษา) 
๕.๒.๓ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร 
๕.๒.๔ หลักฐานการรับราชการทหาร กรณีเป็นผู้สมัครชาย (แบบ สด.๙, สด.๘, 

สด.๓ หรือ สด.๔๓) 
๕.๒.๕ หลักฐานอ่ืน เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ใบสําคัญการสมรส (ในกรณี 

ช่ือ - นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 
หมายเหตุ หากหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่มีสทิธ์ิสมัคร 

๕.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร  
ให้ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งน้ี กระบวนสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งน้ี 
เป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน  

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด  

การประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศน้ี 
๗. เกณฑ์การตัดสิน 

๗.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๗.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  กรมกําลังพลทหารอากาศจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ 
www.person.rtaf.mi.th  

๙. การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
๙.๑ ประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผู้ที่สอบได้คะแนน 

ในการประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ ๑ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และไม่เกิน ๓ เท่า ของจํานวนที่เปิดรับโดยพิจารณา
จากลําดับคะแนน 
 

 ๙.๒  กรมกําลังพล... 
 





การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
 

ลักษณะงาน 
๑. ควบคุม ใหค้ําแนะนํา และตอบข้อซักถามการจัดทําบัตรประจําตัวกําลังพลกองทัพอากาศ 
๒. รวบรวม และจัดเตรียมข้อมูลการจัดทําบัตรประจําตัวกําลังพลกองทัพอากาศ 
๓. ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ 
๔. ปฏิบัติงานและบริหารงานที่เก่ียวกับงานธุรการ งานการบริหารบุคคล การส่งกําลังบํารุง  

การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานประจําสํานักงาน 
๕. ใช้ ดูแล เก็บรักษา ปรนนิบัติอุปกรณ์สํานักงาน และความเรียบร้อยของสํานักงาน 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่มีคําสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และอาจได้รับการ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างเพ่ิมเติม ทั้งน้ีไม่เกินคราวละ ๔ ปี 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เพศชายหรือเพศหญิง จํานวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
-  ความรู้เก่ียวกับงานสารบรรณ 
-  ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
-  คณิตศาสตรเ์บ้ืองต้น 
-  ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับการทหาร สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
 

 
๕๐ 
๒๕ 
๑๕ 
๑๐ 

 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหน่ง 
-  การใช้คอมพิวเตอร์ 
(การใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel 
และ PowerPoint) 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 

 
 
 
 



การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
 

ลักษณะงาน 
๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพิมพ์ การสําเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสาร

ของทางราชการ 
๒. รับ - ส่ง เก็บ รวบรวม ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ 
๓. ปฏิบัติงานบริหารเก่ียวกับการส่งบํารุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง 
๔. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบํารุงเคร่ืองมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และอาคารสถานที่ 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่มีคําสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และอาจได้รับการ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างเพ่ิมเติม ทั้งน้ีไม่เกินคราวละ ๔ ปี 
กลุ่มงาน  บริการ 
ตําแหน่ง พนักงานธุรการ เพศชาย จํานวน ๑๐ อัตรา 
 พนักงานธุรการ เพศชายหรือเพศหญิง จํานวน ๗ อัตรา 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
-  ความรู้เก่ียวกับงานสารบรรณ 
-  ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
-  คณิตศาสตรเ์บ้ืองต้น 
-  ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับการทหาร สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
 

 
๕๐ 
๒๕ 
๑๕ 
๑๐ 

 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหน่ง 
-  การใช้คอมพิวเตอร์ 
(การใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel 
และ PowerPoint) 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 

 
 


