(สาเนา)

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้ ว ย โรงเรี ย นนายเรื อ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช มี ค วามประสงค์ รั บ สมั ค รบุ ค คล
เพื่อเลือกสรร และจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จานวน ๒ ตาแหน่ง ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
๑.๑ พนักงานซักรีด
กลุ่มงานบริการ
ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท
ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๑.๒ พนักงานตัดผม
กลุ่มงานบริการ
ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท
ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบโดยย่อของตาแหน่ง
๒.๑ ตาแหน่ง พนักงานซักรีด
- ซักผ้า รีดผ้า สิ่งอุปกรณ์ที่ทาจากผ้า หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แทนผ้า
- ใช้และบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมและบันทึก สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่เกี่ยวกับการซักรีด
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒ ตาแหน่ง พนักงานตัดผม
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ทาความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
- ใช้และบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. ระยะเวลาในการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคาสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานราชการของส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้ ที่มีร่ างกาย …

-๒๔.๑.๖ ไม่เป็ นผู้ ที่ มีร่า งกายพิ การ ทุ พ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ ได้
หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น
ผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร
จะต้องลาออกจากตาแหน่งดังกล่าวก่อนทาสัญญาจ้าง
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๔.๒.๑ ตาแหน่ง พนักงานซักรีด
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เพศ ชาย/หญิง
๔.๒.๒ ตาแหน่ง พนักงานตัดผม
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เพศ ชาย/หญิง
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
๔.๓.๑ หากเป็นชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจาการแล้ว
๔.๓.๒ หากเป็นผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
๕. การสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองกาลังพล กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๘ พฤศจิ ก ายน ถึ ง ๖ ธั น วาคม ๒๕๖๐ ในวั น และเวลาราชการ
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.และสามารถติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท์ ๐๒ ๕๓๔ ๓๖๑๓
หรือ ๐๒ ๕๓๔ ๐๕๒๑ จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิช าการ)
ภายในวั น ที่ ๘ ธั น วาคม ๒๕๖๐ ตั้ ง แต่ เ วลา ๐๙.๐๐ น. เป็ น ต้ น ไป ณ กองก าลั ง พล กองบั ญ ชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และทางเว็บไซต์ http://www.rtafa.ac.th
๖. หลักฐานที่ต้องนามาในวันรับสมัคร(ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด) ดังนี้
๖.๑ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดา ขนาด ๓ x ๔ ซม. จานวน ๓ รูป
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๖.๒ สาเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับ
ประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่ง
ที่รับสมัคร

๖.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน …

-๓๖.๓ สาเนาทะเบีย นบ้านของผู้ส มัครและบิด า มารดา ของผู้ส มัครหากบิด า มารดา
ถึงแก่กรรม ต้องนาใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองจากนายทะเบียนท้องถิ่นมาแสดงด้วย กรณีที่บิดา มารดา
มิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบีย นสมรสแต่มารดามิได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุล ของบิดา ผู้ส มัครจะต้อง
นาทะเบียนรับรองบุตร หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นมารดาที่แท้จริงของตนมาแสดงด้วย
๖.๔ สาเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสาคัญการสมรส(ในกรณีที่
ชื่อ - นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๖.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๖.๖ สาเนาหลักฐานการพ้นภาระรับราชการทหารกองประจาการ (สด.๘ หรือ สด.๔๓)
๗. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๗.๑ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุ ณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น
๗.๒ ผู ้ส มัค รจะต้อ งได้ร ับ การประเมิน สมรรถนะด้ว ยวิธ ีก ารประเมิน สมรรถนะ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
๘.๑ การประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ ๑ (ภาควิ ช าการ) ในวัน ที่ ๑๔ ธั นวาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๒)
และทดสอบตัวอย่างงาน (ภาคปฏิบัติ) ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๘.๒ ประกาศรายชื่ อผู้ ที่ผ่ านการประเมินสมรรถนะครั้ งที่ ๑ (ภาควิช าการ) ภายใน
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กองกาลังพล กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช และผู้ผ่านการสอบภาควิชาการจะต้องรายงานตัวรับทราบกับลงชื่อที่ กองกาลังพล กองบัญชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันประกาศผลสอบด้วยตนเอง
๘.๓ การประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ ๒ (สอบสั ม ภาษณ์ ) วั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๑)
๘.๔ ประกาศผลการประเมิน สมรรถนะขั ้น สุด ท้า ย วัน ที ่ ๒๖ ธัน วาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้น ไป ณ กองกาลังพล กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ทางเว็ บ ไซต์ http://www.rtafa.ac.th
๙. เกณฑ์การตัดสิน
๙.๑ ภาควิชาการ คะแนนต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๙.๒ ภาคปฏิบัติ คะแนนต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๙.๓ สัมภาษณ์ คะแนนในแต่ละด้านต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และเมื่อรวมคะแนนทุกด้าน
แล้วต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๑๐. การประกาศบัญชี …

-๔๑๐. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรี ย นนายเรื อ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช จะประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า น
การเลือกสรรตามลาดับคะแนน (คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒) ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน
จะเรี ย งตามล าดั บ คะแนนประเมิ น สมรรถนะครั้ งที่ ๒ ที่ มี คะแนนมากที่ สุ ด เป็ นผู้ ที่ สอบได้ ในต าแหน่ งนั้ น
ทั้งนี้ให้รวมถึงการจั ดล าดับส ารองในแต่ละลาดับด้ว ย โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิ กหรื อสิ้นผล
ไปเมื่อครบกาหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งเดียวกัน
นี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้าง
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ)พลอากาศตรี ประเสริฐ ช่างประเสริฐ
(ประเสริฐ ช่างประเสริฐ)
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
รายการแจกจ่าย
- นขต.ทอ.และ นขต.รร.นนก.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)น.อ.ชูเกียรติ เกาะแก้ว
(ชูเกียรติ เกาะแก้ว)
หก.กกพ.บก.รร.นนก.
๑๔ พ.ย.๖๐

