ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรอ่ ื ง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏินตั งิ านทีส่ ว่ นกลาง
ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทัว่ ไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบตั งิ านทีส่ ว่ นกลาง
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรหาร
พนักงานราชการ เรอ่ ื ง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและการเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบรหาร
พนักงานราชการ เรือ่ ง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะชองกลุม่ งาน
และการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉนับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครเพื่อเสือกสรรและจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทัว่ ไป โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตำแหน่งเจ้าหนัาทประชาสัมพันธ์
๑.๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
๑.๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าทีช่ นส่ง
๑.๔
ตำแหน่งเจา้ หน้าทีส่ ถิติ
๑.๕
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและนัญชี
๑.๖ ตำแหน่งนายช่างโยธา
๑.๗ ตำแหน่งนายช่างเครือ่ งกล
๑.๘ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบตทั่วไปของผู้มีสิทธีสมัครเข้ารับการเสือกสรร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบรบูรณ์ และไม่เกน ๖๐ ปีบรีบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตหน้าทีไ่ ด้ไร้ความสามารถ
ไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามทีก่ ำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
๒)
โรคเท้าข้างในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม
๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

หรือจึตฟินเฟอิ น

I๔)โรคพษสุรา..

๒
๔) โรค,พษิ สุราเรอ้ ื รัง
๕)
โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรือ้ รังทีป่ รากฏอาการเด่นขัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบีติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
๒.๕ ไม่เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง
กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรค
การเมือง
๒.๖
ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำคุกเพราะกระทำความผด
ทางอาญา เร้นแต่เป็นโทษสำหรับความผดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผดลหุโทษ
ไม่เป็นผูบ้ กพร่องใน
ศีลธรรมอันดี จนเป็นทีร่ งั เกียจของสังคม
๒.๗ ไม'เปน็ ผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกีจ หรือหน่วยงาน
อื่นชองรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในร้นที่จัดทำสัญญา จะต้องไม'เป็นช้าราชการ
หรือถูกจ้าง
ชองส่วนราชการ พนักงานหรือถูกจ้างชองหน่วยงานอืน่ ชองรัฐ
รัฐวิสาหกีจ
หรือพนักงานหรือถูกจ้างชอง
ราชการส่วนท้องถิน่ และจะสัองนำใบรับรองแพทย ซึ่งออกให้ไม่เกีน ๑ เดือน และแสดงว่าไม'เป็นโรคที่
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ค. ๒๕๕๓ มายืน่ ด้วย
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร
ทางราชการไม'รับสมัครสอบและไม'อาจให้เช้ารับการ
ประเมืนสมรรถนะเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไปได้
ทั่งนี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบรืหาร ที่ นว ๘๙I๒๕๐๑ ลงจันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ชองคำสัง่ มหาเถรสมาคม
ลงร้นที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓. คุณสมบตุเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาคนี้
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วิธีการรับสมัคร
(๑) ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ที่ส่วนกลางของกรมทำอากาคยานตามเอกสารแนบ
ท้ายประกาศนี้
(๒)รับใบสมัครด้วยตนเองณ กลุม่ การเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลชานุการกรม (ชั้น ๖ )
กรมท่าอากาศยาน ซึ่งผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้ารับการเสือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งทีว่ า่ ง ตุงแต่ร้นที่ ๒๒ มกราคม ถึงวนที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้าตุงแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. และช่วงปายตุงแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในร้นและเวลาราชการ
(๓) กรอกใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม'สวมหมวก และไม'สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม'เกีน
๑ ปี ชนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร้อมยืน่ เอกสารต่าง ๆ ดังนี้
(๓.๑) สำเนาประกาศนียนัตร หรือสำเนาปรืญญาบัตร
หรือใบรับรองคุณวุฒิ
และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Iโลกร0กํเวI ๐^ 860๐โฝ่ร) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร
โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำนาจอนุมตั ภิ ายในร้นปิดรับสมัคร
จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓.๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีช่ องรัฐ
หรือ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
7(๓.๓) สำเนาหลักฐาน...

๓
ใบเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล
๑ ฉบับ

(๓.๓) สำเนาหสักฐานอืน่ ๆ เข่น ทะเบียนสมรส
(เฉพาะผูส้ มัครสอบเพศหญิง)
(ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงสัน) เปน็ ต้น จ0านวนอย่างละ

(๓.๔) ใบรับรองแพทย่ (ต้นฉบับ) ชื่งออกให้Iม่เกีน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคทีต่ อ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
๒)
โรคเท้าข้างในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม
๓) โรคตดยาเสพติดให้โทษ
๔) โรคพษสุราเรือ้ รัง
๕)
โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรือ้ รังทีป่ รากฏอาการเด่นขัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
(๓.๕)
หนังสือรับรองทีแ่ สดงถึงประสบการณ์Iนการปฏิบตั งิ านในตำแหน่งทีส่ มัคร
ฉบับจรืง จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผส้ ู มัครเขยี นรับรองว่า
"สำเนาถูกต้อง,, ลงชือ่ วันที่ และ
ระบุเลขประจำตัวสอบกำสับไว้มมุ บนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
และจัดเรียงเอกสารตามลำตับ
ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทัง้ ยืน่ เอกสารและ
หลักฐานทีใ่ ข้ในการสมัครให้ถกู ต้องครบถ้วน มีฉะนั้น กรมท่าอากาศยานอาจจะไม่รบั สมัคร
(๔) การชำระเงิน และค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้ผส้ ู มัครสอบทีไ่ ด้ยน่ ื ใบสมัคร
และทางเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั สมัครได้ตรวจสอบ
เอกสารเป็นอันครบถ้วนสมบูรณีแล้ว
ให้ไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ณ สถานทีท่ ก่ี รมท่าอากาศยาน
เปน็ ผูก้ ำหนด จำนวน ๓๐๐ บาท (ทุกตำแหน่ง)
(๕) ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วให้นำใบเสร็จมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับ
สมัครสอบเพือ่ ขอรับบัตรประจำตัวพร้อมเลขประจำตัวสอบ
โดยจะต้องติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ชนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว
๔.๒
เงือ่ นไขในการรับสมัครเข้ารับการเสือกสรร
(๑)ผู้สมัครสอบสามารถเสือกสมัครสอบได้เพียง๑ ตำแหน่ง และ ๑ สนามสอบเท่านัน้
(๒) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามประกาศรับสมัคร
โดยต้องเปน็ ผูส้ ำเรจ็ การศึกษาและได้รบั อบุมตั จิ ากผูม้ อี ำนาจอนุมตั ภิ ายในวันปิดรับสมัครสอบ
(๓) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจรืง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร
พร้อมทัง้ ยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถกู ต้องครบถ้วน
(๔) ในกรณีทม่ ี กี ารตรวจพบ หรือความผดพลาดอันเกีดจากผูส้ มัครสอบไม่วา่ ด้วยเหตุใด
ๆ
หรือวุฒกิ ารศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒชิ องตำแหน่งทีส่ มัคร
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธ์สมัครตามประกาศ
รับสมัครฉบับนี้ให้ถึอว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเสือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นมาตั้งแต่ด้น
และกรมท่าอากาศยานจะไมคนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
7๕. ประกาศรายชือ่ ..

๔

๕. การประกาศรายชีอ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ
และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และกำหนดวน เวลา และสถานที่ ในการเข้ารับการประเมิน
กรมท่าอากาศยาน
จะประกาศรายขือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑ และกำหนดรัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมิน ในรันที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กลุม่ การเจ้าหน้าที่ ส0าน้กงานเลขานุการกรม (ขัน้ ๖ ) กรมท่ า อากาศยาน หรอบอรด
ประขาสัมพันธ์ของกรมท่าอากาศยาน และที่ ผผผ.ลIโเว๐โ1:ร.3๐.ปา
๖. หลกฐานแสดงตนในการเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่

๑

ให้ผเ้ ู ข้าสอบนำบัตรประจำตัวประขาขน
ห2ธบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ซึ่งมีรูปถ่าย
ลายมีอซึอ่ และเลขประจำตัวประขาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรื2ใบอนุญาตขับรถ (ใบขับชี)่ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมีอขือ่
และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักขัดเจน แ&ะบัตรประจำตัวสอบทีร่ ะนุเลขประจำตัวสอบ
พร้อมติดรูปถ่าย
ขัดเจนซึ่งทางกรมท่าอากาศยานเป็นผู้ออกให้ ไปในรันสอบ ทั้งนี้ หากไม่มหี ลักฐานแสดงตนตังกล่าว
จะไม่อนุญาตให้ผส้ ู มัครเข้าสอบ
๗.
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเสือกสรร
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีก่ ำหนด ตังต่อไปนี้
๗.๑ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูค้ วามสามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธกี ารสอบข้อเขยี นปฏิบตั ิ
๗.๒ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (๑๐๐ คะแนน)
ผู้ที่จะไต้รับการประเมินจะต้องเป็นผู้ไต้รับคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ดา้ ั กว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะท่าการทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๘.

เกณฑ์การตัดสิน
๘.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที่ ๑
จะต้องมีผลคะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที่ ๒
๘.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที่ ๒
จะต้องมีผลคะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐
๘.๓ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ไต้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แด่ละครัง้ ไม่ดา่ํ กว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ การจ้ดจ้างจะเป็นไปตามสำตับ
คะแนนทีส่ อบไต้จากการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง ๒ ครั้ง
โดยจะเรียงสำตับที่
จากผูไ้ ต้คะแนนการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครัง้ ที่ ๒ รวมกันมากกว่า
เปน็ ผูอ้ ยูใ่ นสำตับทีส่ งู กว่า ถ้าไต้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ไต้คะแนน จากการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะครัง้ ที่ ๒ มากกว่าเป็นผูอ้ ยูใ่ นสำตับทีส่ งู กว่า
ถ้าไต้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้ผท้ ู ไ่ ี ต้คะแนนจากการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ
/สมรรถนะ.

๕

สมรรถนะครัง้ ที่ ๑ มากกว่าเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำตับทีส่ งู กว่า
และหากคะแนนในการประเมินความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เท่ากัน
ให้พจารณาจากผูไ้ ด้รบั เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีส่ งู กว่า
๙.
การประกาศรายชือ่ และการขึน้ บัญชีผผ้ ู า่ นการเลือกสรร
กรมท่ า อากาศยาน
จะประกาศรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล0าตับคะแนนสอบ
ณ กลุม่ การเจ้าหน้าที่ ลำนักงานเลขานุการกรม (ขั้น ๖) กรมท่าอากาศยาน หรือบอร์ดประขาสัมพันธ์ ขั้น ๑
และที่ ผผ^.ลIโเว่๐XXร.ร0.ปา
โดยจะขึน้ บัญชีรายขือ่ ผูผ้ า่ นการเลือกสรรแยกตามท่าอากาศยานทีผ่ ผู้ า่ นการ
เลือกสรรได้สมัครสอบ และบัญชีรายขือ่ ตังกล่าวให้เป็นกันยกเลกหรือสิน้ ผลไป
เมือ่ เลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งมีสักษณะงานเดียวกันนื้Iหม่เเสัวแต่กรณี
๑๐.
การจ้ดท่1าสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
๑๐.๑
ผู้ผ่านการเลือกสรร
จะได้รบั การวัดทำสัญญาจ้างตามลำตับทีใ่ นบัญชีรายขือ่ ผูผ้ า่ น
การเลือกสรร โดยจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบทีค่ ณะกรรมการบรืหารพนักงานราขการ
และกรมท่าอากาศยาน
กำหนด
๑๐.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันทำสัญญาจ้าง
จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอืน่ ชองรัฐ
รัฐวิสาหกีจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างชองราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๑๐.๓ การวัดทำสัญญาจ้าง
กรมท่าอากาศยานให้ผผ้ ู า่ นการเลือกสรรทีไ่ ต้ขน้ ึ บัญชีไว้ตาม
จำนวนตำแหน่งว่างชองแต่ละหน่วยงาน ไปปฏิบตั งิ านและตำเนินการวัดทำสัญญาจ้าง
หากผูผ้ า่ นการเลือกสรร
ถึงลำตับที่จะวัดจ้าง ไม่ประสงคจะเข้าปฏิบตั งิ านในตำแหน่งว่างตังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธไม่เข้ารับการวัดทำ
สัญญาจ้าง
๑๐.๔ ในกรณีทม่ ี ผี ไ้ ู ต้รบั การเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างทีม่ ี
และภายหลังมี
ตำแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลืงกัน
กรมท่าอากาศยาน
อาจพจารณาวัดจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรรจาก
บัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุหรือจะตำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ไต้
อนึง่ กรมท่าอากาศยาน ขอแจ้งให้ผส้ ู มัครทราบว่า
การดำเนินการเลือกสรรพนักงาน
ราขการของกรมท่าอากาศยาน มีกฎ ระเบียบ และวิธกี ารทีร่ ดั กุม
โปร่งใส เป็นธรรมทุกขัน้ ตอน ตังนั้น
หากมีผแ้ ู อบจ้างว่าจะสามารถข่วยเหลือท่านให้สอบได้
ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม
ขอได้โปรดอย่า
หลงเชือ่ และหากท่านพบว่ามีผแู้ อบจ้างตังกล่าว
โปรดแจ้งกรมท่าอากาศยานเพื่อจะได้ดำเนินการ
โดยเด็ดขาดต่อไป
ประกาศ ณวันที่9 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายดรุณ แสงฉาย)
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรอ่ ื ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนกงานราชการทั่วไปต0าเเหน่งต่าง ๆ
ปฏิบตั งิ านทีส่ ว่ นกลาง
ประจ0าปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉบบลงวนที่ 5ฯ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมฟัน5
๑. กลุม่ งาน
บริหารทัว่ ไป
๒. อตราค่าตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บาท
๓. อตราว่าง
๑ อัตรา
๔. สถานทีป่ ฏิบติงาน
สำนักงานเลขานุการกรม
๕. ลืทรประโยชน้
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรอ่ ื ง สิทธประโยชน่ชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์
อื่น ๆ ตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
๖. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด - ๓๐อันยายน๒๕๖๓ ทั่งนี้เป็นไปตามเงื่อนไชในสัญญาจ้าง
๗. คุณสมปัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รบั วุฒไิ ม่ตา่ ํ กว่าปริญญาตรี
ทุกสาขา
๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ ช่วยดำเนนการตามแผนประชาสัมพันธ์ด้านการชนส่งทางอากาศให้สอดคล้องอับนโยบายชอง
กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคมและรัฐบาล
๘.๒ รวบรวมข้อมูล และเปลีย่ นข้อมูล
และการให้การสนับสนุนข้อมูลชำวสารด้านการคมนาคมชนส่ง
ทางอากาศทัง่ ในและต่างประเทศ
๘.๓ จัดทำข่าว บทความ สารคดี และวารสาร เผยแพร่การชนส่งทางอากาศ รวมทัง่ จัดแถลง
ข่าวในกรณีข่าวสำด้ญที่จะเผยแพร่
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง
๘.๔ สำรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนนงานตามแผนประชาสัมพันธ์
๘.๕ ปฏินตั งิ านร่วมอับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านชองหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือทีไ่ ต้รบั
มอบหมาย
ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานทีไ่ ด้

๒
๙.

หสักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่

๑

โดยใช้วธิ กี ารสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
องคุประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาค
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
- หลักการประชาสัมพันธ์
- สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
- แผนและโครงการประชาสัมพันธ์
- พระราชบัญญิตข้อมูลข่าวสารชองทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
องคุประกอบที่ ๒ (๓๐ คะแนน)
-

ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษเบือ้ งต้นทีจ่ 0าเป็นต่อการปฏิบตี งิ าน
ความรูพ้ น้ ื ฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัตกิ ารคึกษา ประวัตกิ ารท0างาน ประสบการณ์ท่ ี
เหมาะสมกบตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผูอ้ น่ ื
พ่วงทีวาจา อุปนสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคึดรีเริ่มสร้างสรรค และจรรยาบรรณ

๓
ตำแหน่งเจ้าหน้าที5่ รการ
๑. กล่มงาน
บรการ
๒. อตราค่าตอบแทน
๑๓,๘๐๐ บาท
๓. อตราว่าง
๔ อัตรา
๔. สถานทีป่ ฏิบตั งาน
หน่วยงานในส่วนกลาง
๕. สิทธิประโยขน้
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพน้กงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาศ
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรอ่ ื ง สิทธิประโยชน์ชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์
อื่น ๆ ตามระเบียบทีเ่ กีย่ วช้อง
๖. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่รันเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด - ๓๐ลันยายน๒๕๖๓ ตั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไชในสัญญาจ้าง
๗. คุณสมบตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รบั วุฒปิ ระกาศนียนัตรรีชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) ทุกสาชารีชา
๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบีตมรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ ปฏิบตั งิ านธุรการ งานสารบรรณ งานบรีหารทัว่ ไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบอัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพือ่ สนับสนุนให้งานต่างๆ
ดำเนินไปได้
โดยสะดวก ราบรืน่ และมีหลักฐานตรวจสอบไต้
๘.๒ รวบรวมข้อมูล อัดเก็บข้อมูลสถติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ
ตามระเบียบวธีปฏิบตั เิ พือ่
สะดวกราบรืน่ และมีหลักฐานตรวจสอบไต้
๘.๓ ดำเนินการเกีย่ วลับพัสดุ
ครุภณั ฑ์ของสำนักงาน
เพือ่ ให้มอี ปุ กรณ์ทม่ ี คี ณุ ภาพไวใช้งาน
และอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
๘.๔ รวบรวมรายงานผลการปฏิบตั งิ านข้อมูลต่างๆ
นำเสนอต่อผูบ้ งั ดับบัญชา
เพอ่ ื นำไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านต่อไป
๘.๕ ปฏิบตั งิ านร่วมลับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านชองหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือทีไ่ ต้รบั
มอบหมาย
ทั้งนี้ ด้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัตงานนอกเวลา และนอกสถานทีไ่ ด้
๙.

หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลอกสรร
ประเมีนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธการประเมีน ดังนี้
๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โดยใข้วธิ กิ ารสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
องค่ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ กไขเพม่ ิ เตมิ
- พระราชนัญญิตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐
องคุประกอบที่ ๒ (๓๐ คะแนน)
ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษเบือ้ งต้นทีจ่ ำเป็นต่อการปฏบตงาน
ความรูพ้ น้ ื ฐานต้านการไข้คอมพิวเตอร์
๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- พิจารณาจากประวัติส่วนต้ว ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารท0างาน ประสบการณ์ท่ ี
เหมาะสมอับต0าเเหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ
ความสามารถในการปรับตัวเข้าอับผูอ้ น่ ื
พ่วงทีวาจา อุปนสัย อารมณ์ พัศนคติ มีความคดรีเริ่มสร้างสรรค และจรรยาบรรณ

๕

ตำแหน่งเจ้าหน้าทีข่ นส่ง
๑. กลุม่ งาน
เทคนิคทัว่ ไป
๒. อตราค่าตอบแทน
๑๓,๘๐๐ บาท
๓. อตราว่าง
๔ อัตรา
๔. สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
กองส่งเสรีมกิจการท่าอากาศยาน (กลุม่ นโยบายและแผน)
๕. สิทธิประโยขน้
ตามระเบียบสำนกนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรอ่ ื ง สิทธิประโยชนัชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์
อื่น ๆ ตามระเบียบทีเ่ กีย่ วช้อง
๖. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่รันเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด - ๓๐ลันยายน๒๕๖๓ ทั่งนี้เป็นไปตามเงื่อนไชในสัญญาจ้าง
๗. คุณสมปัตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๗.๑ ไต้รบั วุฒปิ ระกาศนียบัตรรีชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) ทุกสาชาวชา หรือ
๗.๒ เป็นผูไ้ ด้รบั วุฒไิ ม่ตากว่าประกาศนิยนัตรวชาชีพ
(ปวช.) ทุกสาชาวชา และเปน็ ผูม้ คี วามรู้
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ด้านนโยบายและแผน หรือด้านการเงินและ
บัญชี มาไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี จนถึงรันเปิดรับสมัคร
ทั่งนี้
จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบตั งิ าน
จากหน่วยงานต้นลังลัด
ฉบับจรีงมายืน่ ต่อเจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร
๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการชองหน่วยงาน และ
แก้บญี หาในการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่
กำหนด
๘.๒ ศึกษาวเคราะห์ รีอัย ค้นคจ้าทางรีชาการ เพือ่ ช่วยกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
ชองหน่วยงาน
๘.๓ รวบรวม รีเคราะห์ และประมวลตามนโยบายชองรัฐบาล แผนการบรีหารราชการแผ่นดน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลที่เป็นบีจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน
รวมทัง่ ทราบถึงกลุม่ ผูม้ สี ว่ นไต้สว่ นเสยี
(5*3เ(6เา0๒6โ) เพือ่ นำมาประกอบการอัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ชองหน่วยงาน
๘.๔
ประสานการทำงานร่วมลันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบือ้ งต้นแก่
เจ้าหน้าทีท่ ง่ ั ภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมีอเเละผลสัมฤทธตามที่
กำหนด
๘.๕ ปฏิบตั งิ านร่วมลับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วช้อง
หรือทีไ่ ต้รบั
มอบหมาย
ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานทีไ่ ด้

๖
๙.

หสักเกณฑ์และวิธกี ารเสือกสรร
ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โดยใช้วธิ กี ารสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
องคุประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)
- ระเบียบส0านักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ
พ.ค. ๒๕๔๗ และประกาค
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
- ความรูท้ ว่ ั ไปเกีย่ วกับองคกร
และการบรีหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- พ.ร.บ.การเดนอากาค พ.ค. ๒๔๙๗ และทีแ่ ก่ไชเพิม่ เติม
ในส่วนทีเ่ กย่ ี วช้องกับ
ภารกิจชองกรมท่าอากาคยาน
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ค. ๒๕๕๒
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒)
พ.ค. ๒๕๕๔
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
- เหตุการณ์บจี จุบนั ทางต้านการเมือง
เศรษฐกิจ และลังคม
องคุประกอบที่ ๒ (๓๐ คะแนน)
ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษเบือ้ งต้นทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตี งาน
ความรูพ้ น้ ื ฐานต้านการใช้คอมฟิวเตอร์
๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- พจารณาจากประรัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทำงาน ประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยลัมพันธ์
ความสามารถในการปรับตัวเช้ากับผูอ้ น่ ื
ห่วงทีวาจา อุปบีลัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคดรีเริ่มสร้างสรรค และจรรยาบรรณ

๗
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีส่ ถิต
เทคนิคทัว่ ไป
๑๓,๘๐๐ บาท
๒ อัตรา
สำนักงานเลขานุการกรม (กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. กลุม่ งาน
๒. อตราค่าตอบแทน
๓.
อัตราว่าง
๔. สถานทีป่ ฏิบตงาน
งานบรีหารคลังข้อมูล)
๕. สิทธิประโยชน้
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรอ่ ื ง สิทธิประโยชนัชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์
อื่น ๆ ตามระเบียบทีเ่ กีย่ วช้อง
๖. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่รันเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั่งนี้เป็นไปตามเงื่อนไชในสัญญาจ้าง
๗. คุณสมบติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๗.๑ ได้รบั วฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) ทุกสาชาวชา
๘. ลกษณ2

๙.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ สำรวจ สืบค้น รวบรวม จ้ดทำ ตรวจสอบข้อมูลสถิตทิ ม่ ี คี วามซับช้อน
เพือ่ เป็นฐานข้อมูล
หรีอข้อมูล สนับสนุนในการอัดทำเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
๘.๒ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และอัดทำรายงานผลในรูปแบบทีท่ นั สนัย
๘.๓ น่าเสนอการรีเคราะห์ข้อมูลสถิติในเชีงรีชาการ และสือ่ สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๔ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านสำรวจสถิติ
อาท ช่วยในการอัดร่างตารางรายงานสถิติ
๘.๕
ช่วยร่างแบบสอบถาม
เพอ่ ื ให้การปฏิบตั งิ านสำรวจสถิตติ ำเนนิ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
๘.๖ อัดหมวดหมู่และอัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
๘.๗ให้ค0าปรีกษาแนะน่ารีธกี ารเขา้ ถึงข้อมูลสถิติ
สื่อสารสนเทศทั่งภายในและภายนอก
องค้กร
๘.๘ ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรีอสนับสนุนการปฏิบตั งิ านชองหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรีอทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
ทั่งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัตงานนอกเวลา และนอกสถานทีไ่ ด้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเสือกสรร
ประเมีนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. การประเมีนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โดยใช้วธิ กี ารสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
องค่ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๘
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความสับชองทางราชการ พ.ค. ๒๕๔๔
- ความรูเ้ กย่ ี วกับการปฏิบตั งิ านด้านการปฏิบตั กิ ารสถิติ
เช่น การเก็บ บันทึก รวบรวม
ข้อมูลสถิติ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
เปน็ ด้น
องค่ประกอบที่ ๒ (๓๐ คะแนน)
ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษเบือ้ งด้นทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน
ความรูพ้ น้ ื ฐานด้านการใช้คอมฟิวเตอรี
๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ฟักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- พจารณาจากประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทำงาน ประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์
ความสามารถในการปรับตัวเช้ากับผูอ้ น่ ื
ห่วงทีวาจา อุปนสัย อารมณ์ ฟัคนคติ มีความคดรีเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

๙
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
๑. กลุม่ งาน
เทคนิคทัว่ ไป
๒.
อัตราค่าตอบแทน
๑๓,๘๐๐ บาท
๓.
อัตราว่าง
๑ อัตรา
๔. สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
กองคลัง
๕. สิทธิประโยชน้
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาค
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรอ่ ื ง สิทธิประโยชน่ชองพนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์
อื่น ๆ ตามระเบียบทีเ่ กีย่ วช้อง
๖. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด - ๓๐ ลันยายน ๒๕๖๓ ทั่งนี้เป็นไปตามเงื่อนไชในสัญญาจ้าง
๗. คุณสมบตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รบั วุฒประกาคนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) ทางบัญชี
๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ อัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี
๘.๒ รวบรวมรายละเอียดการอัดทำงบประมาณ
เพือ่ ใช้ประกอบการอัดทำงบประมาณ
ประจำปืชองหน่วยงาน
๘.๓ ตรวจสอบและดูความถูกต้องชองเอกสารสำคัญทางการเงิน
เพือ่ ให้เกดความถูกต้อง
ในการปฏิบตั งิ าน
๘.๔ ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรีอสนับสนุนการปฏิบตั งิ านชองหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วช้อง
หรีอทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
ทั่งนี้ ด้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานทีไ่ ด้
๙.

หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลอกสรร
ประเมีนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมีน ดังนี้
๑. การประเมีนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โดยใช้วธิ กี ารสอบข้อเขียน
(คะแนนเติม ๑๐๐ คะแนน)
องค่ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)
ความรูเ้ บือ้ งด้นทางด้านการเงินและบัญชี
ความรูเ้ กีย่ วกับระบบบรีหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเล็กทรอนิกส์
((วัคฬร : 6๐\/©กากก6ก* เฯร(ะลI เ\/เลกล36กก6ก1: เกเ๐กากลธ๐ก ธVรกก)

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบรีหารงบประมาณพ.ค.
๒๕๔๘ และทีแ่ ก่ไชเพม่ ิ เตมิ
- ระเบียบการเบีกจ่ายเงินจากคลัง การเล็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
พ.ค. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญิตกิ ารอัดซือ้ อัดจ้างและการบรีหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระราชบัญญิตวิ ธิ กี ารงบประมาณ
พ.ค. ๒๕๐๒ และทีแ่ ก่ไชเพิม่ เติม

๑๐
- ระเบียบ กฎหมาย และความรูอ้ น่ ื ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราขการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
องคุประกอบที่ ๒ (๓๐ คะแนน)
ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษเบือ้ งต้นทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน
ความรูพ้ น้ ื ฐานด้านการใช้คอมพวเตอรี
๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- พจารณาจากประวัตสิ ว่ นด้ว ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทำงาน ประสบการณ์ท่ ี
เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมทันรี
ความสามารถในการปรับตัวเช้ากับผูอ้ น่ ื
พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดรีเริ่มสร้างสรรค และจรรยาบรรณ

๑(9)

ตำแหน่งนายช่างโยธา
๑. กล่มงาน
๒.
อัตราค่าตอบแทน
๓.
อัตราว่าง
๔. สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน

เทคนิคทัว่ ไป
๑๓,๘๐๐ บาท
๖ อัตรา
กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

๕. สิทธิประโยขนํ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรอ่ ื ง สิทธิประโยชน์ชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์อน่ ื ๆ
ตามระเบียบทีเ่ กีย่ วช้อง
๖. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่รันเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั่งนี้เป็นไปตามเงื่อนไชในสัญญาจ้าง
๗. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รบั จุฒปิ ระกาศนิยบัตรรีชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) ทางสาชาวชาช่างโยธา สาชารีชาช่างก่อสร้าง สาชาเทคนิค
รีศวกรรมโยธา สาชาเทคนิค การจัดการงานก่อสร้าง สาชาวชาการก่อสร้าง สาชาวชาสำรวจ
๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ สำรวจ ออกแบบ เชียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพือ่ ให้ตรงตาม
หลักรีชาช่าง และความต้องการชองหน่วยงาน
รวมทัง่ งบประมาณทีไ่ ด้รบั
๘.๒ ตรวจสอบ แก่ไช และกำหนดรายละเอียดชองงานให้ตรงกับรูปแบบและรายการ
เพอ่ ื ให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๓ ถอดแบบ เพือ่ สำรวจปรีมาณรัสคุทใ่ ี ช้ตามหลักรีชาช่าง
เพือ่ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๘.๔ ควบคมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม
หรือตรวจการจ้างตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
พร้อมรายงานความก้าวหน้าชองงาน
๘.๕ ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรีอสนับสนุนการปฏิบตั งิ านชองหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วช้อง
หรีอทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
๙.

ทั่งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานทีไ่ ด้
หลักเกณฑ์และวธิการเสือกสรร
ประเมีนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวธีการประเมิน ดังนี้
๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โดยใช้วธิ กี ารสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
- พระราชบัญญิตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแ่ ก่ไชเพิม่ เติม

๑๒
- ความรูเ้ กีย่ วกับการเขียนแบบ
ประมาณราคา เทคนิคการก่อสร้าง
การปฏิบตงานก่อสร้าง
องค์ประกอบที่ ๒ (๓๐ คะแนน)
ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษเบือ้ งต้นทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตงาน
- ความรูพ้ นฐานด้านการใช้คอมพวเตอร้

การตรวจงานก่อสร้าง

๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ฟักษะ และสมรรถนะ คเงที่ ๒
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- พจารณาจากประวัตสิ ว่ นด้ว ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทำงาน ประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์
ความสามารถในการปรับตัวเช้ากับผูอ้ น่ื
พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัคนคติ มีความคดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

๑๓
ตำแหน่งนายช่างเครือ่ งกล
๑. กล่มงาน
๒. อตราค่าตอบแทน
๓.
อัตราว่าง

เทคนิคทัว่ ไป
๑๓,๘๐๐ บาท
๕ อัตรา

๔. สถานทีป่ ฏิบตงาน

กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

(กลุม่ ระบบไฟฟ้าและเครือ่ งกล)

๕. สิทธิประโยชน่
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ
พ.ค. ๒๕๔๗ และ ประกาค
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราขการ เรอ่ ื ง สิทธิประโยชนัของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์
อื่น ๆ ตามระเบียบทีเ่ กีย่ วช้อง
๖. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วนเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการก0าหนด - ๓๐กันยายน๒๕๖๓ ทั่งนี้เป็นไปตามเงื่อนไชในสัญญาจ้าง
๗. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รบั วุฒปิ ระกาคนิยบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) ทางสาชาวิชาเครือ่ งกล
สาชาวิชาช่างกลโรงงาน
สาชาวิชาเทคนิคโลหะ สาชาวิชาเชียนแบบเครือ่ งกล
หรือสาขาวิชาช่างยนตํ
๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก่ไข ปรับปรุง เครือ่ งจักรกล ยานพาหนะ เครือ่ งมือ อุปกรณ์
และงานด้านเครือ่ งกลเพือ่ ให้พร้อมใช้อยูเ่ สมอ
๘.๒ ออกแบบ เชียนแบบเครือ่ งกล การผลตชิน้ ส่วนเครือ่ งมีอเเละอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง
ทดสอบ สอบเทยี บเครือ่ งมีอ ประมาณราคา เครือ่ งจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครือ่ งกล
เพือ่ ให้เกดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
๘.๓ สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดท0าสถติ ประจัตกิ ารบำรุงรักษา
การซ่อมเครือ่ งจักรกล
เครือ่ งมือกลยานพาหนะ และงานด้านเครือ่ งกล
เพือ่ เป็นข้อมูลหสักฐานสำหรับนำไปใช้
ในการพัฒนา ปรับปรุงงาน
๘.๔ ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านชองหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วช้อง
หรือทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
ทั่งนี้ ด้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานทีไ่ ด้
๙.

หลักเกณฑ์และวิธกี ารเสือกสรร
ประเมีนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมีน ดังนี้
๑. การประเมีนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โดยใช้วธิ กี ารสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาค
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง

๑๔
- ความรูเ้ กีย่ วกับกลศาสตร์วศิ วกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์
- ความรูเ้ กีย่ วกับการออกแบบ เขียนแบบ และงานวัดละเอียด
- ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้งาน บ0ารุงรักษา เครือ่ งจักร เครือ่ งยนต์
- ความรูเ้ กีย่ วกับระบบไฮดรอลกสํ
และระบบนิวเมติกส์
องค์ประกอบที่ ๒ (๓๐ คะแนน)
ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษเบือ้ งต้นทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตงาน
ความรูพ้ น้ ื ฐานด้านการใช้คอมพวเตอร์
๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ฟักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- พจารณาจากประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารท0างาน ประสบการณ์ท่ ี
เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ
ความสามารถในการปรับตัวเช้ากับผูอ้ น่ ื
พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคดรเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

๑๕
ด0าแหนุง่ นายช่างไฟฟ้า
๑. กลุม่ งาน
เทคนิคทัว่ ไป
๒.
อัตราค่าตอบแทน
๑๓,๘๐๐ บาท
๓.
อัตราว่าง
๒ อัตรา
๔. สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
(กลุม่ ระบบไฟฟ้าและเครือ่ งกล)
๕. สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาค
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรอ่ ื ง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์
อื่น ๆ ตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
๖. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด - ๓๐กันยายน๒๕๖๓ ทั่งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
๗. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รบั วุฒปิ ระกาศนียบัตรรีขาชีพขัน้ สูง
(ปวส.) ทางสาขาวขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวขาอเล็กทรอนิกส์
สาขารีขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวขาเทคโนโลยีคอมพวเตอร้ หรีอสาขาสารสนเทศ
๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ สำรวจ เชียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ดดั แปลง
ปรับปรุงควบคุมการใช้
งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครือ่ งมือ อุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
ระบบเครือ่ งปรับอากาศ ระบบ ไฟฟ้าสือ่ สารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบ
ควบคุมอัตโนมตระบบอีเล็กทรอนิกส์ระบบ
คอมพวเตอร้รบั ส่งข้อมูลข่าวสาร
ในภารกจที่
เกย่ ี วช้อง
๘.๒จัดทำทะเบียนรวบรวมและเล็บข้อมูลทางสถติของการใช้งานเพือ่ การวางแผน
บำรุงรักษา
๘.๓
ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกจทีเ่ กีย่ วช้องเพือ่ ใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงาน หรีอกฎหมายกำหนด
๘.๔ ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร เครือ่ งมืออำนวยความสะดวก เครือ่ งมือ รักษา
ความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และระบบสือ่ สารโทรคมนาคมของท่าอากาศยาน
๘.๕ ควบคุม ดูแล และวางแผนบรีหารการใช้พน้ ื ทีเ่ พือ่ อำนวยความสะดวกต่อผูโ้ ดยสาร
หรีอ
อากาศยาน กรณีทม่ ี กี ารซ่อมบำรุง
ปรับปรุงอาคาร หรีอสิง่ ปสูกสร้างอืน่
ๆ ของท่า
อากาศยาน
๘.๖ ให้คำแนะนำ ตอบบีญหา แกไขบีญหา ให้แก่ผใ้ ู ช้งานและผูร้ บั บรีการ
ทั่งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๘.๗ ประสาน แลกเปลีย่ นความร้และข้อมูลต่าง ๆ ทั่งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพอ่ ื ประกอบการปฏิบตั งิ านไต้อย่างครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ
๘.๘ ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรีอสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วช้อง
หรีอทีไ่ ต้รบั
มอบหมาย
ทั่งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานทีไ่ ต้

๑๖
๙.

หลกเกณฑ์และวิธกี ารเลอกสรร
ความรู้ ความสา..
ประเมิเมนนิ ความร้
ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ฟักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่

๑

โดยใช้วธิ กี ารสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)
- ระเบียบส0านักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาค
คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความรูเ้ กีย่ วกับการวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้า
- ออกแบบระบบไฟฟ้าก0าสังเบือ้ งต้น
- ความรูท้ างระบบสือ่ สาร
และความรูท้ างดิจติ อลและคอมฟิวเตอร์
องค์ประกอบที่ ๒ (๓๐ คะแนน)
ความรูท้ างต้านภาษาอังกฤษเบือ้ งต้นทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตี งิ าน
ความรูพ้ น้ ื ฐานต้านการใช้คอมพิวเตอร์
๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- พิจารณาจากประวัติส่วนดัว ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทำงาน ประสบการณ์ท่ ี
เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ
ความสามารถในการปรับดัวเช้ากับผูอ้ น่ ื
ท1วงทีวาจา อุปนสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคดรีเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

