
   

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
--------------------------- 

                ด้วย กรมสวัสดิการทหารอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือเลือกสรรและจ้างเป็น
พนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้      

  ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
  ๑.๑ พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๓ อัตรา รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 
๑๐,๔๓๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 
๑๐,๔๓๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 

    ๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
         ๒.๑ พนักงานธุรการ    
                       ๒.๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือ
ราชการและเอกสารของทางราขการ 
             ๒.๑.๒ รับ - ส่ง เก็บ รวบรวม ร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของ
ทางราชการ 
                 ๒.๑.๓ ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ 
และงานธุรการทั้งปวง 
                ๒.๑.๔ ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และอาคาร สถานที่ 
   ๒.๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
               ๒.๒ พนักงานพัสดุ 
                 ๒.๒.๑ รับ จ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ 
                 ๒.๒.๒ เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ 
               ๒.๒.๓ ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บ และทำความสะอาดคลัง 
   ๒.๒.๔ ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพ่ือเสนอรายงานสถานภาพ 
   ๒.๒.๕ จัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย 
   ๒.๒.๖  รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผนเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการจัดหาพัสดุ 
   ๒.๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๓.  ระยะเวลาการจ้าง  ... 

 
 
 
 

สำเนาคู่ฉบับ 
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       ๓. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทีม่ีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

       ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
        ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
    ๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
        ๔.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลบด้วย พ.ศ.ที่เกิด) 
           ๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
        ๔.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
          ๔.๑.๕ ไม่ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง           
         ๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑  
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
            ๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน 
            ๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น 
ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  
           ๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          ๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
          ๔.๑.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ    
           ๔.๒ ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร 
จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง 
         ๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะ  
   เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  
                  ๕. การสมัคร   
        ๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
            ส่งใบสมคัรพร้อมใบเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ไทย ถึงแผนกกำลังพล กองบังคับการ 
กรมสวัสดิการทหารอากาศ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ตั้งแต่วันอังคารที่ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๘๙ 
ในวันและเวลาราชการ 
      ๕.๒ เอกสารหลักฐานทีต่้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
             ๕.๒.๑ รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
๓ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
 

๕.๒.๒  ระเบียน... 
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           ๕.๒.๒ ระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร (ในกรณียังไม่ได้รับระเบียนแสดงผลการศึกษา) 
   ๕.๒.๓ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 
         ๕.๒.๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
         ๕.๒.๕ หลักฐานการคัดเลือกทหาร (สด.๙, สด.๘, สด.๓ หรือ สด.๔๓) 
       ๕.๒.๖ สำเนาหลักฐานอ่ืน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส  
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน)   
      ๕.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

     ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด
การประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้ 

     ๗. เกณฑ์การตัดสิน   
        ๗.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
    ๗.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ 

      ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 
      กรมสวัสดิการทหารอากาศจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ครั้งที่  ๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันจันทร์ที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ และทางเว็บไซต ์www.welfare.rtaf.mi.th  

    ๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ๙.๑ กรมสวัสดิการทหารอากาศจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๑ ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ตามเลขประจำตัวผู้สมัคร  
ไม่เกิน ๔ เทา่ของจำนวนที่เปิดรับโดยพจิารณาจากลำดับคะแนน 
  ๙.๒ กรมสวัสดิการทหารอากาศจะประกาศบัญชี รายชื่ อผู้ ผ่ านการเลือกสรร 
เรียงตามลำดับคะแนน โดยสำรองผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนนไว้ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของจำนวนที่เปิดรับ  
ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อ 
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่  
วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 

๑๐.  การจดัทำสัญญาจ้าง 

สำเนา พ.อ.ต.หญิง ศศิธร   ฯ  พิมพ์ /ทาน 
น.ท.หญิง สุกัญญา ฯ  ตรวจ 

น.ท.หญิง.....................ร่าง................. พ.ค.๖๕ 
พ.อ.ต.หญิง..............พิมพ์/ทาน......... พ.ค.๖๕ 
น.อ.............................ตรวจ............... พ.ค.๖๕ 





   

 
การกำหนดและการประเมินสมรรถนะ 

------------------------ 
ลักษณะงาน 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของ
ทางราขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่ง เอกสารและพัสดุ 

๒. รับ - ส่ง เก็บ รวบรวม ร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ 
๓. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง 
๔. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคาร สถานที่ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันที่มคีำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  บริการ 
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ จำนวน ๓ อัตรา 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

 สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ 
-  ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย 
-  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการทหาร สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง 

 
๕๐ 
๒๕ 
๒๕ 

 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง 
-  ทดสอบการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับงานธุรการ 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน 
 

๑๐๐ 
 

การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การกำหนดและการประเมินสมรรถนะ 

------------------------ 
ลักษณะงาน 

๑. รับ จ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ 
๒. เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุบันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท  
๓. ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บ และทำความสะอาดคลัง 
๔. ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพ่ือเสนอรายงานสถานภาพทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและ

คงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่าย 
๕. จัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย 
๖. รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาพัสดุ 
๗. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
กลุ่มงาน  บริการ 
ตำแหน่ง  พนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

 สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพัสดุ 
-  ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง 

 
๕๐ 
๒๕ 
๒๕ 

 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง 
-  ทดสอบการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับงานพัสดุ 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน 
 

๑๐๐ 
 

การสอบสัมภาษณ์ 

๓๐๐ 
 
 
 
 


