












บัญชีแนบท้ายประกาศกรมท่าอากาศยาน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเลย สังกัดกรมท่าอากาศยาน 
ประกาศ ณ วันที ่ 3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) 

1. กลุ่มงาน   เทคนิคทั่วไป 
2. อัตราค่าตอบแทน  13,800.-    บาท 
3. อัตราว่าง   1    อัตรา 
4. สถานที่ปฏิบัติงาน  ท่าอากาศยานเลย  จ านวน    1   อัตรา 
5. สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการจ้าง  ตามเงื่อนไขที่กรมท่าอากาศยานก าหนด 
7. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับวุฒิประกาศณียบัตรวาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิขา  
8. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

- ด าเนินการให้บริการอ านวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่อากาศยานและบุคคลอ่ืนที่ใช้บริการ      
ท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ  

- ด าเนินการด้านการจัดหาข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของอากาศยาน ผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยาน 

 - จัดท ารายงาน และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
- ช่วยอ านวยการ พิธีการต่าง ๆในการจัดประชุม สัมมนา ณ ท่าอากาศยาน การใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง 

อาคารสถานที ่
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 - ความรู้พ้ืนฐานด้านการประชาสัมพันธ์ และเหตุการณ์ส าคัญปัจจุบันที่เกิดขึ้นของไทยและของโลก 

รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 
- พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
- ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน

ราการต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 

2. การประเมิน… 
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2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
2.1 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

จะประเมินผู้ เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว              
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์                     
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่อง
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่ งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
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              ใบสมัครเลขที่………………...... 

          ใบสมัครส ำหรับพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

…………………………………………… 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

 

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. 
สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบตัร/วิชาเอก 

จาก ถึง 
    
    
    
    
    

 

            หลักสูตรเพิ่มเติม                    การฝึกอบรม 
  
  
  
  
  

ชื่อและนามสกุล สมัครต าแหน่ง 
(นาย/นาง/นางสาว).………………………....……….….………………….. …………………………………………………………………..…………… 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้…………………………….……………………….……………… วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ 
…………………………………………………………………………………………. ……………………………..….. ............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………….……………………………. สถานที่เกิด เชื้อชาต ิ
E-mail Address…………………………......…………………………………. …………………………….…… ……………………………………… 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………..…………….. สถานภาพสมรส สัญชาต ิ
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………… ……………………….………… ………………………..……………. 
วันเดือนปีที่ออกบัตร…….……………………………………….……………... การรับราชการทหาร ศาสนา 
หมดอายุ…………..…………………………………………………………………. ……………………….………… ………………………..……………. 

อาชีพปัจจบุัน…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….……………… 
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน………………………………………………………………………………………………………..……………..……………… 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 



3. ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าในช่วง 3  ปีย้อนหลัง) 

ปี พ.ศ. ชื่อและที่อยู ่
ของหน่วยงาน 

ต าแหน่งงานและ 
หน้าที่โดยย่อ 

เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
จาก ถึง 

     
     
     
     
     

 

     โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผา่นมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ถ้ามี) 
 
 
 

     โปรดให้ความเห็นเก่ียวกับประสบการณ์ทีไ่ด้รับ และอธิบายว่าประสบการณน์ั้น ๆ เปน็ประโยชนต์่องานที่สมัครในครั้งนี้
อย่างไรบา้ง 

 
 
 

1. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 

 
 
 

 
2. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็น
ญาติหรือเพื่อน) 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจบุัน ที่ท างานปัจจบุันและโทรศัพท์ ระบุความสมัพันธ์กับท่าน 
    
    
    

 

3. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ   พ.ศ. 2547 

  ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับ
ความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 

 

       ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้สมัคร 

              (…………………………………………………..) 

            ยื่นใบสมัครวันที่…………….เดือน………………….พ.ศ………………. 


