หน่วยรับ
(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กองทัพอากาศ ในส่วนของ กรมสารบรรณทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย กรมสารบรรณทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จํานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท
ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหน่ง
พนักงานบริการ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร
แหล่งสมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กําหนด
๒.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
๒.๓ นําข้อมูลเข้าและออก จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้
สถานที่นั้น ๆ
๒.๕ ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
๔.๑.๓ เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่ เ ป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๔.๑.๖ ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ร่ า งกายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไม่เป็น ...

-๒๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น
ผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑.๑๐ ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํ า คุ ก
เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการ
เลือกสรร จะต้องลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวก่อนทําสัญญาจ้าง
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
- เพศหญิง
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กําลังพล กรมสารบรรณทหารอากาศ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๕๖๑
๕.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๕.๒.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียัง
ไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหน่งที่รับสมัคร
๕.๒.๓ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
๕.๒.๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๕.๒.๕ สําเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส
(ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๕.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอี ย ดต่ าง ๆ ในใบสมั ค รพร้ อ มทั้ งยื่ น หลั ก ฐานในการสมั ค รให้ถู ก ต้ อ งครบถ้ วน ในกรณี ที่ มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่ ง
ที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
๖. หลักเกณฑ์ …

-๓๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น สมรรถนะ ด้ ว ยวิ ธี ก ารประเมิ น สมรรถนะตาม
รายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้ สถานที่การประเมินสมรรถนะจะประกาศให้ทราบ
ณ กรมสารบรรณทหารอากาศ ในวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ และทางเว็บไซต์ www.admin.rtaf.mi.th
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบ
ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๗.๒ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ นผู้ ผ่ า นการเลือ กสรรจะต้ อ งเป็ นผู้ ที่ ได้ ค ะแนนในการประเมิ น
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๘. กําหนดการประเมินสมรรถนะ
๘.๑ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) ในวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐
๘.๒ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และรายงานตัวในวันศุกร์ที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรมสารบรรณทหารอากาศ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐
๘.๓ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐
๘.๔ ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรและรายงานตั ว ในวั น อั ง คารที่
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กําลังพล กรมสารบรรณทหารอากาศ เวลา
๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ (เว้นวันหยุดราชการ) หากไม่มารายงานตัวตามกําหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์
๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมสารบรรณทหารอากาศ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามหมายเลข
ประจําตัวสอบ โดยคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
กรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่
สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
โดยบัญ ชี รายชื่ อดั งกล่ าวให้ ยกเลิ ก หรือสิ้ น ผลไปเมื่อครบกํา หนด ๒ ปี นับตั้ งแต่ วั นประกาศบั ญ ชี รายชื่ อ
หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๑๐. การจัดทําสัญญาจ้าง
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

สําเนาถูกต้อง
ร.อ.สุรินทร์ พวงย้อย
(สุรินทร์ พวงย้อย)
นกพ.สบ.ทอ.
๗ ส.ค.๕๗

(ลงชื่อ) พลอากาศตรี ธนู ปานสุวรรณ
(ธนู ปานสุวรรณ)
ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กองทัพอากาศ ในส่วนของ กรมสารบรรณทหารอากาศ

การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
…………………………
ลักษณะงาน
๑. ปฏิบั ติง านเกี่ ย วกั บ การบริก ารด้า นห้อ งประชุม ห้ องรั บรอง บ้ า นพั ก รับรอง สโมสร
แหล่งสมาคม ณาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กําหนด
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
๓. นําข้อมูลเข้าและออก จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
๕. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
กลุ่มงาน บริการ
ตําแหน่ง พนักงานบริการ จํานวน ๑ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
ความรู้
- ภาษาไทย
- ความรูท้ ั่วไป (การทหาร, การเมือง,
การสังคม, การสื่อสารและเทคโนโลยี)
- ภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติส่วนบุคคล

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๔๐
๔๐

การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน

๒๐
๑๐๐
๒๐๐

การสอบข้อเขียน
การสอบสัมภาษณ์

ใบสมัครเลขที่.....................................

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการทั่วไป

รูปถ่าย

...............................................

๑. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล

สมัครตําแหน่ง

(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................

........................................................................................

ทีอ่ ยูย่่ทีต่ ิดต่อได้.................................................................................................วัวัน/เดือน/ปี/เกิด
อาย
อายุ
........................................................................................................................ .................................................. .......................................
เชื้อชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................................................สถานที่เกิด
E-mail Address………..............................…..........……………………………………................................................. .......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
สถานภาพสมรส
สัญชาติ
........................................................................................................................ .................................................. .......................................
ศาสนา
ออกให้ที่อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................การรับราชการทหาร
วันเดือนปีที่ออกบัตร....................................หมดอายุ..................................... .................................................. .......................................
อาชีพปัจจุบัน....................................................................................................................................................................................
เหตุผลที่(อยากออกจากงาน).............................................................................................................................................................
๒. ข้้อมูลการศึึกษาและฝึฝึกอบรม
ปี พ.ศ.
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม

สถานศึกษา

ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร / วิชาเอก

การฝึกอบรม

๓. ข้อมูลการทํางานและประสบการณ์ทํางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทําในช่วง ๓ ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
ชื่อและที่อยู่
ตําแหน่งงานและ
เงินเดือน
จาก
ถึง
ถง
ของหน่วยงาน
ของหนวยงาน
หน้าที่โดยย่อ
หนาทโดยยอ

สาเหตุที่ออกจากงาน

