
ประกาศจังหวัดราชบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

ดวยจังหวัดราชบุรีประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท       
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  ลงวันที่
๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕
กุมภาพันธ ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี
๑.  ช่ือตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน

กลุมงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตําแหนง นักประชาสัมพันธ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
     การสํารวจ  รวบรวม รับฟงความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและเอกสาร

ความรูในดานตางๆ เพ่ือดําเนินการประชาสัมพันธ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร
ขาวสารความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานหรือผลงานของหนวยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือเปนสื่อเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การ
ดําเนินงานกระจายเสียง ท้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนใหเปนไปตามแผนงานและนโยบายการ
ประชาสัมพันธหรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

        อัตราวาง ๑  อัตรา
        คาตอบแทน เดือนละ ๙,๕๓๐ บาท
        สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗
        ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันที่เริ่มจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
  ๒.๑   คุณสมบัติทั่วไป   
         (๑)   มีสัญชาติไทย
         (๒)   มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘ ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)
         (๓)   ไมเปนบุคคลลมละลาย
         (๔)   ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
         (๕)   ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่         

ในพรรคการเมือง
(๖)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
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         (๗)   ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
(8)   ไมดื่มเหลา  ไมสูบบุหรี่

    หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  มายื่นดวย

  ๒.๒   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ จิตวิทยา  

วารสารศาสตร  นิเทศศาสตร  สื่อสารมวลชน  การปกครอง  บริหารธุรกิจ  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ
หลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน

๓.  การรับสมัคร
  ๓.๑   วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

           ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีฝายการเจาหนาที่  กลุมอํานวยการ                    
ตึกอํานวยการ ชั้น ๒  โรงพยาบาลบานโปง   ต้ังแตวันท่ี  21 – 25 มีนาคม ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ 

  ๓.๒   หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
      (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑.๕ x ๒ นิ้ว  โดยถายไมเกิน  ๑ ป  

(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน ๒ รูป
          (๒)  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรยีน และสําเนาปริญญาบัตร (หากเรยีนหลักสูตรตอเน่ือง                     

ใหแนบมาพรอมนี้)  ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร  จํานวนอยางละ ๑ ฉบบั โดยจะตอง    
สําเรจ็การศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนมัุติภายภายในวันปดรับสมัคร คือ วนัท่ี 25 มีนาคม  ๒๕๕๔

   ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร           
ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –

นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ  ๑ ฉบับ
(๕)  ตองผานการเกณฑทหารหรือฝกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปที่ ๓ 
(๖)  หนังสือรับรองการผานงาน  จํานวน  ๑ ฉบับ  ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ

ใหผูสมัครเขียนคํารับรอง  “สําเนาถูกตอง”  และลงชื่อกํากับไวดวย
  ๓.๓  คาสมัครสอบ
        ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบ 100 บาท เมื่อสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให  

เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตท้ังนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
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๓.๔   เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปน                 

ผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด         
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจังหวัดราชบุรี จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย

๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานท่ี  ในการประเมินสมรรถนะ
      จังหวัดราชบุรีจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที่ 29 มีนาคม ๒๕๕๔  ณ บอรดปดประกาศ ฝายการ
เจาหนาที่  กลุมอํานวยการ  ตึกอํานวยการ ชั้น ๒  โรงพยาบาลบานโปง  และทาง  www.bph.moph.go.th

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีประเมิน

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ความรูความสามารถทั่วไป
๒. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

10๐
10๐

-  สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ
-  สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒
๓. ประเมินสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล

๓.๑  การมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัวเขากับ
ผูรวมงานอื่นไดดี
๓.2  ทัศนคติ
๓.3  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และปฏิภาณไหวพริบ

๑๐๐ -  สอบสัมภาษณ

จังหวัดราชบุรีจะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กอน  และผูผานการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ 
จะตองไดคะแนนการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ตอไป

๖.  เกณฑการตัดสิน
ผู ท่ีจะถือวาเปนผู ท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผู ท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละครั้ง           

ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ โดยการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  หากคะแนนรวมเทากันจะใหผูได
คะแนนการประเมินคร้ังท่ี 2 (สอบสัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการประเมินครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ) เทากันใหผูไดคะแนนการประเมินคร้ังท่ี 1 (สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่
สูงกวา และถาคะแนนการประเมินครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ) เทากันใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
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๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จังหวัดราชบุรี  ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ บอรดปดประกาศ  ฝายการ

เจาหนาที่  กลุมอํานวยการ  ตึกอํานวยการ ชั้น ๒  โรงพยาบาลบานโปง  และทาง www.bph.moph.go.th         
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว  ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับ
แตวันประกาศ  รับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี

๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่จังหวัดราชบุรีกําหนด

ประกาศ  ณ  วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554
ลงชื่อ   เจน  รัตนพิเชฏฐชัย

  (นายเจน  รัตนพิเชฏฐชัย)
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี
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