ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรอ่ ื ง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบตั กิ าร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบตั กิ าร
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั กิ าร
และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตั งิ าน
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒ ๕ ๕ ๑ และหนังสือดำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑ ๐ ๐ ๔ / ว ๑ ๗ ลงวันที่ ๑ ๑ ธันวาคม ๒ ๕ ๕ ๖ เรือ่ ง
การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้า
รับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งทีจ่ ะบรรจุและแต่งตัง้
และเงินเดือนทีจ่ ะได้รบั
๑.๑
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบตั กิ าร
อัตราเงินเดือน ๑ ๕ 1 ๐ ๐ ๐ - ๑ ๖ , ๕ ๐ ๐ บาท
๑.๒
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
อัตราเงินเดือน ๑ ๕ , ๐ ๐ ๐ - ๑ ๖ , ๕ ๐ ๐ บาท
๑.๓
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั กิ าร
อัตราเงินเดือน ๑ ๕ , ๐ ๐ ๐ - ๑ ๖ , ๕ ๐ ๐ บาท
๑.๔
ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตั งิ าน
อัตราเงินเดือน ๑ ๑ , ๕ ๐ ๐ - ๑ ๒ , ๖ ๕ ๐ บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง ปิจจัย หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือ่ นไข การให่ได้รบั เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒแิ บบช่วง
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.

จำนวนตำแหน่งว่างทีจ่ ะบรรจุและแต่งตัง้ ครัง้ แรก
๒.๑ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบตั กิ าร
จำนวนตำแหน่งว่างครัง้ แรก ๑ อัตรา
ณ ส่วนกลาง
๒.๒ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
จำนวนตำแหน่งว่างครัง้ แรก ๑ อัตรา
ณ ส่วนกลาง
๒.๓ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั กิ าร
จำนวนตำแหน่งว่างครัง้ แรก ๑ อัตรา
ณ ส่วนกลาง
๒.๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตั งิ าน
จำนวนตำแหน่งว่างครัง้ แรก
ปฏิบตั งิ าน ณ ส่วนกลาง

ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
๑ อัตรา

/๓.ลักษณะงาน.

-te-

rn. ลักษณะงานทปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนึ
๔. คุณสมบัติของผู้มีสืทธิสมัครสอบ
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓ ๖ แห่ง
พระราขบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓)
เป็นผูเ้ ลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุขด้วยความบริสทุ ธัใ้ จ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑)
เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความลามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตพินเฟอิ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ พักราชการ
หรือถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้กอ่ น
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
หรือตามกฎหมายอืน่
(๔)
เป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีร่ งั เกียจของสังคม
(๕)
เป็นกรรมการหรือผูด้ ำรงตำแหน่งทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗)
เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงาน
อื่นชองรัฐ
(๙) เปนผูเ้คยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก
เพราะกระทำผิดวินยั ตามพระราชบัญญัตนิ ึ
หรือตามกฎหมายอืน่
(๑๐) เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินยั ตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
หรือ
ตามกฎหมายอืน่
(๑๑) เป็นผูเ้ คยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
หรือเข้าปฏิบตั งิ านใน
หน่วยงานชองรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
แต่ถา้ เป็นกรณีมลี กั ษณะต้องห้ามตาม
(๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปิแล้ว และในกรณีมลี กั ษณะต้องห้ามตาม
(๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผูม้ ลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา
๓๖ ข. (๑)
ให้มสี ทิ ธิสมัครสอบแช่งขันไต้
/แต่จะมีสทิ ธิ...

-๓แต่จะมีสทิ ธิได้รบั การบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ อบแข่งขันได้ตอ่ เมือ่ พ้นจากการดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้
เข้าสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ
ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝา่ ยบริหาร
ที่ นว ๘ ๙ / ๒ ๕ ๐ ๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒ ๕ ๐ ๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสัง่ มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑ ๗
มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามทีไ่ ด้กำหนดไวในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต(Internet) ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๕
มิถุนายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขัน้ ตอน ดังนี้
(๑)
ให้ผปู้ ระสงค์ทจ่ี ะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยาน
https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งต่าง ๆ"
(๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถกู ต้องและครบล้วน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชือ่ - นามสถุล
และเลขประจำตัวประชาขน ทั้งนี้ ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ ำหนด
ซึ่งทางระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระ
เงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผ่น หรือหาก
ไม่มเี ครือ่ งพิมพ์ในขณะนัน้
ให้บนั ทึกข้อมูลเก็บไว็ในรูปแบบ
File
ลงในสือ่ บันทึกข้อมูลเพือ่ นำไปพิมพ์
แบบฟอร์มการชำระเงินในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลไต้
ผู้สมัครสามารถเข้าไป
พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสือ่ บันทึกข้อมูลใหม่ไต้อกี
แต่จะไม่สามารถแกไขข้อมูลใน
การกรอกใบสมัครในครัง้ แรกทีส่ มบูรณ์แล้วไต้
๕.๒
ให้ผส้ ู มัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่
เคาน์เตอร์บมจ.ธนาคารกรุงไทยไต้ทกุ สาขาทัว่ ประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๔ -๒๖ มิถุนายน๒๕๖๑ ภายในเวลา
ทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้
การรับสมัครสอบจะมี
ผลสมบูรณ์
เมือ่ ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน ๓๓๐ บาท
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓ ๐ ๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเตอร์เนีต จำนวน ๓ ๐ บาท
เมือ่ สมัครสอบและขำระค่าธรรมเนียมแล้ว
จะไม่จา่ ยคืนให้Iม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิน
๕.๔ ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไต้รบั เลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลข
ประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของ
การชำระเงิน และเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขประจำตัวสอบไต้ตง้ั แต่วนั ที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งต่าง
ๆ" เลือก "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ"
/๕.๕ ผู้สมัครสอบ...

-๔๕.๕ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว และสามารถสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่ง
เทา่ นัน้

๕.๖ ใบสมัครทีพ่ มิ พ์จากอินเตอร์เน็ต
ให้ตดิ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑.๕ X ๒ นั้ว ลงลายมือชือ่ ในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
และนำมายืน่ ใน
วันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
๖. เงือ่ นไขในการสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มืวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๔.๒
โดยต้องเป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาและไต้รบั การอนุมตั ใิ ห้เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาจาก
ผู้มือำนาจอนุมัติภายในวันปีดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขัน้ ประกาศนียบัตร
หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย
กฎหรือระเบียบเกีย่ วกับ
การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานัน้ เป็นเกณฑ์
๖.๒ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ.
ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒทิ ใ่ ี ข้สมัครสอบหรือสูงกว่า
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๖๑
๖.๓ การสมัครสอบตามขัน้ ตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒ ๕ ๔ ๔ และ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒ ๕ ๕ ๑ ดังนั้น หากผูส้ มัครสอบจงใจกรอก
ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เปน็ ผูม้ คี ณุ สมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถกู ต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือ
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของกรมท่าอากาศยาน
จะถือว่าผูส้ มัครสอบเป็นผูข้ าดคุณสมบัตใิ นการ
สมัครสอบครัง้ นีม้ าตัง้ แต่ตน้
จะไม่มสี ทิ ธิไต้รบั การบรรจุและแต่งตัง้
และจะไม่คนื ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ในกรณีทเ่ ี ลขประจำตัวประชาชนทีใ่ ชในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพือ่ เข้าห้องลอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณี ชื่อ - นามสถุลของผูส้ มัครสอบ
ไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องลอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไป
ยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มสี ทิ ธิเขา้ ห้องสอบ
๗. การประกาศรายชีอ่ ผูส้ มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบเกีย่ วกับการสอบ
กรมท่าอากาศยานจะประกาศรายชือ่ ผูส้ มัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานทีส่ อบ และ
ระเบียบเกีย่ วกับการสอบแข่งขันฯ ให้ทราบในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประขาสัมพันธ์ ขั้น ๑
อาคาร ๑ ๐ ขั้น กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์
https://www.airports.go.th หรือ https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ "การประกาศรายชือ่ ผูส้ มัคร
สอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบ
และระเบียบเกีย่ วกับการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งต่าง ๆ"
/๘.หลักสูตร...

๘.

หลักสูตรและวิธกี ารสอบแข่งขันฯ
๘.๑ การสอบเพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง
คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
ผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งนั้นตามที่ได้กำหนดไวิในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๘.๒ การสอบเพือ่ วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ©๐๐ คะแนน
ประเมินบุคคลเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าทีจ่ ากประวัตสิ ว่ นตัว
ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทำงาน
จากการสังเกตพฤติกรรมทีป่ รากฏของผูเ้ ข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วธิ กี ารอืน่ ใดเพิม่ เติมเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมในต้านต่าง
ๆ เข่น
ความรูท้ อ่ ี าจใช้เป็นประโยขน์
ในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผูร้ ว่ มงาน รวมทัง้ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอืน่
เปน็ ต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่
จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้
กรมท่าอากาศยานจะทดสอบเพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่งก่อน
และเมือ่ สอบผ่านการวัดความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตำแหน่ง
๙.

เอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งนำมายืน่ ให้เจ้าหน้าทีใ่ นวันสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๙.๑ ใบสมัครทีพ่ มิ พ์จากอินเตอร์เน็ต
โดยให้ตดิ รูปถ่ายหน้าตรง ไม'สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕นิ้วถ่ายไวไม่เกิน๑ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร(วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖©) พร้อมทัง้
ลงลายมือชือ่ ในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
๙.๒ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือบัตรอืน่ ทีท่ างราชการออกให้ชง่ ื มีรปู ถ่าย
ลายมือชือ่ และมีเลขประจำตัวประขาขน ๑ ๓ หลัก
ระบุชดั เจนเท่านัน้ (ฉบับจริง) และสำเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จำนวน ๑ ฉบับ
๙.๓ สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร
และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผูส้ ำเร็จการศึกษา
และไต้รบั การอนุมตั ิ
จากผูม้ อี ำนาจอนุมติ ิ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๕มิถุนายน๒๕๖๑
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานัน้
ๆ
เปน็ เกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและไต้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำนาจของสถานศึกษานัน้
ๆ ในกรณีทไ่ ี ม่สามารถ
นำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืน่ พร้อมใบสมัครสอบไต้
ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ส่ ี ถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาทีส่ ำเร็จการศึกษา
และวันทีท่ ไ่ ี ต้รบั อนุมตั ปิ ริญญาบัตร
จึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิด
รับสมัครสอบมายื่นแทน
๙.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๙.๕ สำเนาหลักฐานอืน่ ๆ เข่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร
กองประจำการ (แบบ สด.๔๓), ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลีย่ นชือ่ - สกุล เปน็ ต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
/ ๙ . ๖ สำเนาหนังสือ...

๙.๖ สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป
ของสำนักงาน
ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒทิ ใ่ ี ช้สมัครสอบหรือสูงกว่า
จำนวน ๑ ฉบับ
หรืออาจให้มายืน่ ตามวันที่
กรมท่าอากาศยานกำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นวันก่อนประกาศขึ้นบัญชีผ้สอบแข่งขันไต้
๙.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
และแสดงว่าไม'เป็นโรคทีต่ อ้ งห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
โรคเท้าช้างในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ งั เกียจแก'สงั คม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรอ้ ื รัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรือ้ รังทีป่ รากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผส้ ู มัครเขียนคำรับรองว่า
"สำเนาถูกต้อง" ลงชือ่ วันที่ และ
ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มมุ บนต้านขวาของสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
อนึง่ กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมา
ยื่นไม่ตรง หรือมีคณุ สมบัตกิ ารสมัครสอบไม่ถกู ต้องครบถ้วน
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
กรมท่าอากาศยานจะถือว่าผูส้ มัครสอบเป็นผูข้ าดคุณสมบัตใิ นการสมัครครัง้ นีม้ าตัง้ แต่ตน้
และจะไม'มสี ทิ ธิไต้รบั
การบรรจุและแต่งตัง้ หรือเรียกร้องสิทธิใด
ๆ ทั้งสิ้น
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งชันไต้
จะต้องเป็นผูส้ อบไต้คะแนนในการสอบเพือ่ วัดความรู้
ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ ๖ ๐
และไต้คะแนนสอบเพือ่ วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ไม่ตา่ ํ กว่าร้อยละ ๖ ๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิขาการวัดผลด้วย
๑๑.

การชีนบัญชีผส้ ู อบแข่งชันไต้
กรมท่าอากาศยาน
จะประกาศขึน้ บัญชีผส้ ู อบแข่งชันไต้โดยเรียงลำดับทีจ่ ากผูไ้ ต้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีทม่ ี ผี ส้ ู อบไต้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผส้ ู อบไต้คะแนนการสอบเพือ่ วัดความ
เหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีส่ งู กว่า
ถ้าไต้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะลมกับ
ตำแหน่งเท่ากัน
ให้ผไ้ ู ต้รบั เลขประจำตัวสอบก่อนเปน็ ผูอ้ ยูใ่ นสำดับทีส่ งู กว่า
การขึน้ บัญชีผส้ ู อบแข่งชันไต้
จะขึน้ บัญชีไวไม่เกนิ
๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถา้ มีการ
สอบแข่งชันตำแหน่งเดยี วกันนีอ้ กี
และไต้ขน้ ึ บัญชีเปน็ ผูส้ อบแข่งชันไดใหม่แล้ว
บัญชีผู้สอบแข่งชันไต้ครั้งนี้เป็น
อันยกเลิก
๑๒. การบรรจุและแต่งตัง
ผู้สอบแข่งชันไต้จะไต้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งชันไต้
โดยไต้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒทิ ก่ ี ำหนดเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนัน้
ตามทีร่ ะบุไวในประกาศ
รับสมัคร
/ ๑ ๓ . การรับโอนผูส้ อบ.

-ฝ๑๓.

การรับโอนผูส้ อบแข่งขันได้
กรมท่าอากาศยานไม่ประสงค์จะรับโอนผูส้ อบแข่งขันได้ทเ่ ี ป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภทไม่วา่ กรณีได ๆ ทั้งสิ้น
กรมท่าอากาศยาน จะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรมและเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผใู้ ดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ทา่ นผ่านการสอบแข่งขันฯ
เพือ่ บรรจุเข้ารับราชการ หรือ
มีพฤติการณีในทำนองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชือ่ และแจ้งให้อธิบดีกรมท่าอากาศยานทราบด้วย
ประกาศ ณ

วันที่

พฤษภาคม พ.ศ.

(นายดรุณ แสงฉาย)
อธํบดีกรมท่าอากาศยาน

๒๕๖๑

รายละเอียดเกีย่ วกับการสอบแข่งขันเพีอ่ บรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการในกรมห่าอากาศยาน
แนบท้ายประกาศกรมท่าอากาศยาน ลงวันที่ Vb๙เ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการพัสดุปฏิป้ตการ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุและแต่งตั้งในส่วนกลาง บรรจุครัง้ แรก จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑)
ได้รบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หรือ
สาขาวิขานิตศิ าสตร์
(๒)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ. ในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับด้น
ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการใน
การทำงาน ปฏิบตั งิ านด้านวิชาการพัสดุ
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่
ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ใิ นด้านต่าง
ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพือ่ กำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดซือ้ จัดจ้างแบบต่าง
ๆ เข่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธกี รณีพเิศษ
เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ
(๓)
จัดทำรายละเอียดบัญชี
หรือทะเบียนคุมทรัพย์สนิ เกีย่ วกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบวัสดุตา่ ง ๆ ได้โดยสะดวก
(๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพอ่ ื ให้มสี ภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน
(๕) จำหน่ายพัสดุเมือ่ ขำรุดหรือเสือ่ มสภาพ
หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราขการอีก
ต่อไป
เพือ่ ให้พสั ดุเกิดประโยชน์ให้แก'ทางราชการได้มากทีส่ ดุ
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เข่น ให้คำแนะนำในการ
ปฏิบตั งิ าน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคูมีอประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครือ่ งมือทีถ่ กู ต้อง
เปน็ ต้น
เพือ่ ถ่ายทอดความรูท้ เ่ ีป็นประโยขน์ในการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานและข้อกำหนด
(๗) ปฏิบตั งิ านอืน่
ๆ ตามทีร่ บั มอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดขอบ
ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธิท้ ก่ ี ำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพอ่ ื ให้เกดิ
ความร่วมมือและผลลัมฤทธึท๋ ก่ ี ำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บคุ คลหรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
/๔.ด้านบริการ...

-lo-

af. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ
ตอบปิญหาและขีแ้ จงเกีย่ วกับงานพัสดุทต่ ี นมีความรับผิดชอบในระดับ
เบือ้ งต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ให้ผท้ ู ส่ ี นใจได้ทราบข้อมูลและความรูต้ า่ ง
ๆ ที่
เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุง
หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกีย่ วกับงานพัสดุ
เพือ่ ให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
หลักสูตรและวิธกี ารสอบความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง
การสอบเพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธกี ารสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม
๒ ๐ ๐ คะแนน) ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑
องค์ประกอบที่ ๒
(๑๖๐ คะแนน)
(๔๐ คะแนน)
ความรูท้ างด้านคอมพิวเตอร์เบือ้ งด้นทีเ่ กีย่ วกับ
๑.
ความรูเ้ กีย่ วกับพระราขบัญญัตกิ ารจัดชือ้ จัดจ้างและ ๑.
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๐
การปฏิบตั งิ าน (๒๕ คะแนน)
๒.
แนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดหาพัสดุดว้ ยวิธตี ลาด ๒.
ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษทีจ่ ำเป็นต่อการ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)
ปฏิบตั งิ าน (๑๕ คะแนน)
และด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic
Bidding : e - bidding)
๓.
ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารพัสดุ

/ตำแหน่งที่ ๒.

-๓ตำแหน่งที่ ๒ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุและแต่งตั้งในส่วนกลาง บรรจุครัง้ แรก จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง
(๑)
ได้รบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาวิชาหนึง่
ทางภาษาอังกฤษ
(๒)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของลำนักงานก.พ. ในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับด้น
ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการใน
การทำงาน ปฏิบตั งิ านด้านวิเทศสัมพันธ์
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่
ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ใิ นด้านต่าง
ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ
งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรืองานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวช้องซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษ เพือ่ ใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
(๒) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประขุม
ความร่วมมือระหว่างประเทศหรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ นำเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
(๓) จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกีย่ วกับทุนการศึกษา ฟิกอบรม ดูงาน หรืออืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับงานร่วมมือหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรืน่
(๕) ปฏิบตั งิ านอืน่
ๆ ตามทีร่ บั มอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดขอบ
ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธิ'ทก่ ี ำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพอ่ ื ให้เกดิ
ความร่วมมือและผลลัมฤทธึท๋ ก่ ี ำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุ คลหรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

/๔.ด้านการบริการ.

๔. ดานการบรการ
(๑) เผยแพร่ความรูท้ ว่ั ไปด้านการต่างประเทศแก่ผมู้ าติดต่อ
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอันดี
และถูกต้อง
เผยแพร่ความรูใ้ ห้คำปรึกษาและขีแ้ จงตอบปิญหาด้านการต่างประเทศแก่ผท้ ู ม่ ี าติดต่อเพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
(๒) รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับงานด้านต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ จัดทำเป็นฐานข้อมูล
หสักสูตรและวิธกี ารสอบความรูค้ วามลามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง
การสอบเพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธกี ารสอบข้อเขียน
๒ ๐ ๐ คะแนน) ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑
องค์ประกอบที่ ๒
(๑๙๐ คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
ความรู
ท
้
างด้
า
ความรูเ้ กีย่ วกับภาษาอังกฤษ
นคอมพิวเตอร์เบอ้ ื งด้นที่
เกี
ย
่
วกั
บ
การบ
๑. Structure, Vocabulary
ฏิบตงาน
๒. Reading Comprehension
๓. Writing and Translation

(คะแนนเต็ม

/ตำแหน่งที่ ๓.

-๕ตำแหน่งที่ ๓ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุและแต่งตั้งในส่วนกลาง บรรจุครัง้ แรก จำนวน ๑ อัตรา
คุณลมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑)
ได้รบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิขาการ
บริหารงานบุคคล สาขาวิขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิขา
รัฐประคาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
หรือสาขาวิชานิตศิ าสตร์
(๒)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ. ในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับด้น
ที่ต้องใข้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการใน
การทำงาน ปฏิบตั งิ านด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบติงานอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ใิ นด้านต่าง
ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ในและต่างประเทศ
เพือ่ ประกอบการวางระบบ
การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
หรือของส่วนราขการ
(๒) ศึกษา รวบรวม ตรวจลอบ และวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพือ่ ประกอบการดำเนินงานเกีย่ วกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพือ่ ประกอบการกำหนดความต้องการและความ
จำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ
การจัดหลักสูตรและถ่ายทอดความรู้
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ
รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและแผนการจัดสรร
ทุนการศึกษาและการผึเกอบรม
(๔) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน
เพือ่ ประกอบการกำหนดตำแหน่งและการ
วางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(๕) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพือ่ ประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร
ผลการปฏิบตั งิ าน และการบริหารค่าตอบแทน
(๖) ศึกษา รวบรวม ตรวจลอบข้อมูล ถ้อยดำ ข้อเท็จจริง เพือ่ ประกอบการดำเนินการทางวินยั
การรักษาวินยั และจรรยา
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพือ่ พัฒนาระบบพิทกั ษ์คณุ ธรรม
(๘) ดำเนินการเกีย่ วกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ผูม้ คี วามรู้
ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
(๙) ปฏิบตั งิ านอืน่
ๆ ตามทีร่ บั มอบหมาย

/๒.ด้านการวางแผน.

-๖-

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดชอบ
ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ,ทีก่ ำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพอ่ ื ให้เกดิ
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ,ทก่ ี ำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุ คลหรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการงานตามทIด้รบั มอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑)ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปิญหาเบือ้ งด้นแก่หน่วยงานราชการ
เอกขน ข้าราขการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
หรือประขาขนทัว่ ไป
เกีย่ วกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพือ่ สร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(๒) ให้บริการข้อมูล เกีย่ วกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพือ่ สนับสนุน
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์และ
มาตรการต่าง ๆ
(๓) ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพอ่ ื เพม่ ิ พูน
ประสิทธิภาพการปฏินตั งิ าน
หลักสูตรและวิธกี ารลอบความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง
การสอบเพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธกี ารสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม
๒ ๐ ๐ คะแนน) ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑
องค์ประกอบที่ ๒
(๑๖๐ คะแนน)
(๔๐ คะแนน)
ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัธ
๑.
ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษทีจ่ ำเป็นต่อการ
- พระราขบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.
ปฏิบตั งิ าน (๒๐ คะแนน)
๒๕๕๑
และทีแ่ กิไขเพม่ ิ เตมิ
๒.
ความรูท้ างด้านคอมพิวเตอร์เบือ้ งด้นทีเ่ กีย่ วกับ
- พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.
การปฏิบตั งิ าน (๒๐ คะแนน)
๒๕๓๔
และทีแ่ กิไขเพม่ ิ เตมิ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบ้านเมอื งทีด่ ี
พ.ศ. ๒๕๔๖
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management)
ความรูพ้ น้ ื ฐานเกีย่ วกับงานบริหารบุคคล

/ตำแหน่งที่ ๔..

-๗ตำแหน่งที่ ๔

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตั งิ าน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุและแต่งตั้งในส่วนกลาง บรรจุครัง้ แรก จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑) ได้รบั วุฒกิ ารศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิขาชีพชัน้ สูง
(ปวส.)
หรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดที ศั น์
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หรือสาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ออกแบบ และจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ
โปสเตอร์แผนทีแ่ ละตารางแสดงสถิติ
ข้อมูลต่าง ๆ เพือ่ ไชในการประชุม สัมมนา ผีเกอบรม การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และการประขาสัมพันธ์
(๒) ใช้และควบคุมการใช้เครือ่ งโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง
ๆ เข่น เครือ่ งฉายภาพยนตร์
เครือ่ งเสียงต่าง ๆ เปน็ ด้น เพือ่ ประกอบการประชุมสัมมนา ผีเกอบรมต่าง ๆ หรือการประชาสัมพันธ์
(๓)
เก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
(๔) ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบตั งิ าน นำเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญขา
เพอ่ ื
นำไปใช้เสนอแนะปรับปรุงการปฏิบตั งิ านต่อไป
(๕)
ปฏิบตํ หิ น้าทีอ่ น่ ื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๒. ด้านการบริการ
(๑)
ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๒) ให้คำแนะนำ
ข้อมูล
และให้บริการในเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดขอบในประเด็นทีไ่ ม'มี
ความขับช้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธปี ฏิบตั ทิ ข่ ี ดั เจน
หรือภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้บังคับบัญชา
หลักสูตรและวิธกี ารสอบความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง
การสอบเพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธกี ารสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม
๒ ๐ ๐ คะแนน) ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑
องค์ประกอบที่ ๒
(©๒๐ คะแนน)
(๘๐ คะแนน)
๑. ความรูใ้ นการออกแบบ และจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ
๑. ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษที่
โปสเตอร์แผนทีแ่ ละตารางแสดงสถิตขิ อ้ มูลต่าง
ๆ เพือ่ ใช้ในการ
จำเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน
ประชุม สัมมนา ผีเกอบรม การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และการ
(๒๐ คะแนน)
ประขาสัมพันธ์
๒. ความรูท้ างด้านคอมพิวเตอร์
๒.
ความรูท้ ว่ ั ไปในการใช้และการบำรุงรักษาเครือ่ งโสตทัศนูปกรณ์
เบอ้ ื งด้นทีเ่กย่ ี วกับการปฏิบตั งิ าน
ประเภทต่าง ๆ เข่น เครือ่ งฉายภาพยนตร์ เครือ่ งเสียงต่าง ๆ เปน็ ต้น
(๖๐ คะแนน)

