(สําเนา)
เนา)

(สําเนา)
เนา)

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------------ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวัน ที่ ๒๘ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๔ จึง ประกาศรับ สมัค ร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่ว ไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชือ่ ตําแหน่ง กลุม่ งาน และรายละเอียดการจ้างงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ )
ลําดับ
ที่

ตําแหน่ง

กลุม่ งาน

๑.๑ นายช่างไฟฟ้า

เทคนิค

๑.๒ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

เทคนิค

หน่วยงาน

จํานวน

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

๑ อัตรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๑ อัตรา
สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

๑ อัตรา

๑.๓ นักทรัพยากรบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่
บริหารทั่วไป
สถาบันการประชาสัมพันธ์

๑ อัตรา
๑ อัตรา

๑.๔ คีตศิลปิน

บริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๒ อัตรา

/ ๒. คุณสมบัติ .........

-๒๒. คุณสมบัตทัิทว่ั ไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งของผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้
รเข้ารับราชการ
๒.๑ คุณสมบัตทิ วั่ ไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน่ เฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖. 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 เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทํา โดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมประชาสัมพันธ์ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้
เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝา่ ยบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสัง่
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ชือ่ ตําแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง

๑. นายช่างไฟฟ้า

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
ไฟฟ้ า กํ า ลั ง , อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ , เทคโนโลยี โ ทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

๒. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
ไฟฟ้า กํ า ลัง , อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ , เทคโนโลยีโ ทรคมนาคม ,
เทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ , เทคโนโลยีก ารถ่า ยภาพและวีดิทัศ น์
และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

๓. นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
/ ๔. คีตศิลปิน.............

-๓ชือ่ ตําแหน่ง
๔. คีตศิลปิน

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมี ค วามรู้
ความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยสากล ในแนวทางของวงดนตรี
กรมประชาสั ม พั น ธ์ สามารถขั บ ร้ อ งเพลงสากลได้ และ
มีประสบการณ์ทางด้านคีต ศิลป์โดยมีห นังสือรับรองการผ่านงาน
ด้านคีตศิลป์มาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วัวนั ที่ ๕ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕
๒๕๕๗
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) เปิดเว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ”
๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนทีก่ าํ หนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น flash drive เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓.๒ การชําระเงิน ให้นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วัวนั ที่ ๕ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕
๒๕๕๗ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบ
จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๓ .๓ ค่าธรรมเนียมในการสมั
มในการ สมัครสอบ
วุฒิ ปวส.
ค่าสมัครจํานวน ๒๓๐.-บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐.-บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน ๓๐.-บาท
/ วุฒิ ปริญญาตรี .............

-๔วุฒิ ปริญญาตรี ค่าสมัครจํานวน ๓๓๐.-บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐.-บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน ๓๐.-บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
๓.๔ ผู้สมัครที่ชํา ระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้ รั บ เลขประจํา ตั ว สอบโดยจะกํา หนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๔. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๔ .๑ ผู้ส มัค รสอบสามารถเลือ กสมัค รสอบตํา แหน่ง ในกรมประชาสัม พัน ธ์ ได้ค รั้ง เดีย ว
เมื่อส่ง ใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้
ามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก
๔.๒ ผู้ ส มั ค รสอบสามารถเลื
เ พี ย ง ๑ ตํา แหน่ ง เมื่ อ เลื อ กแล้ ว จะ
รสอ บสามารถเลื อ กสมั ค รสอบได้ เพี
เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
๔.๓ ผู้ส มัค รสอบจะต้อ งเป็น ผู้มีวุฒิก ารศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํา หรับ ตํา แหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้
ได้รับการอนุมัติจากผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ภิ ายใน
วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕
๒๕๕๗
๔.๔ การสมัค รสอบตามขั้น ตอนข้า งต้น ถือ ว่า ผู้ส มัค รเป็น ผู้ล งลายมือ ชื่อ และรับ รอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
ดัง นั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอัน เป็น เท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
๔.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับ สมัค รสอบ และต้อ งกรอกรายละเอีย ดต่า งๆ ให้ถูก ต้อ งครบถ้ว นตรงตาม
ความเป็น จริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน
คุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์
จะถือ ว่า ผู้ส มัค รสอบเป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติใ นการสมั ค รสอบครั้ ง นี้ ม าตั้ง แต่ ต้ น
และจะไม่ คื น
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
/ ๕. ประกาศรายชื่อ ............

-๕๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การเข้
การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กรมประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวัวัน ที่
๑ เมษายน ๒๕๕
๒๕ ๕ ๗ ณ บอร์ด ติด ประกาศกรมประชาสัมพัน ธ์ ชั้น ๑ อาคารกรมประชาสัมพัน ธ์
ซอยอารี ย์ ส ั ม พั น ธ์ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุ ง เทพฯ ๑๐๔๐๐ และทางเว็บ ไซต์
http://www.prd.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการ
ประเมิน ดังนี้
ตําแหน่ง

ครัง้ ที่
ประเมิน

สมรรถนะทีจ่ ะประเมิน

คะแนนเต็ม วิธกี ารประเมิน

ทุกตําแหน่ง
ตามข้อ
๑.๑ – ๑.๔

๑

ความรูท้ ั่วไป
๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

๑๐๐

สอบข้อเขียน

นายช่างไฟฟ้า

๒

ความรูเ้ ฉพาะตําแหน่ง
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๒. ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
๓. ระบบสายส่งและระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
๔. วิทยุกระจายเสียงระบบ AM และระบบ FM
๕. ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย
๖. ระบบเชื่ อ มโยงสั ญ ญาณวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง –
วิทยุโทรทัศน์ – สื่อสารโทรคมนาคม
๗ . ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น
วิทยุกระจายเสียง – วิทยุโทรทัศน์

๑๐๐

สอบข้อเขียน

/ ๘. เทคโนโลยีสารสนเทศ ............

-๖ตําแหน่ง

ครัง้ ที่
ประเมิน

สมรรถนะทีจ่ ะประเมิน

คะแนนเต็ม วิธกี ารประเมิน

๘. เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย
๙. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ และระบบ
อินเตอร์เน็ต
๑๐. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์
๑๑. ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบแสงสว่าง และระบบ
ปรับอากาศ
๑๒. ระบบบํารุงรักษาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง –
วิทยุโทรทัศน์

เจ้าพนักงาน
โสตทัศนศึกษา

๓

บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๒

ความรูเ้ ฉพาะตําแหน่ง
๑. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
๒. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการนําเสนอ
๓. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อภาพและเสียง
๔. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและติดตั้งเครื่องเสียง
ในห้องประชุม
๕. ความรู้เกี่ยวกับงานห้องบันทึกเสียง
๖. ความรู้เกี่ยวกับงานห้องส่งวิทยุกระจายเสียง
๗. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เครื อ ข่ า ยและการเชื่ อ มต่ อ
อินเตอร์เน็ต

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๓

บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

/ นักทรัพยากรบุคคล ..........

-๗ตําแหน่ง
นักทรัพยากร
บุคคล

คีตศิลปิน

ครัง้ ที่
ประเมิน

สมรรถนะทีจ่ ะประเมิน

คะแนนเต็ม วิธกี ารประเมิน

๒

ความรูเ้ ฉพาะตําแหน่ง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. พระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์แ ละวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ
๕. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๓

บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๒

ความรูเ้ ฉพาะตําแหน่ง
ประวัติความเป็นมาของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
และโน๊ตการขับร้องเบื้องต้น

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๓

ทดสอบความสามารถด้านการขับร้องเพลงร่ว มกับ
วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

๑๐๐

สอบปฏิบตั ิ

๔

บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๗. หลักฐานทีต่ อ้ งยืน่ ในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะจะต้ อ งนํา หลั ก ฐานมายื่ น ในวั น สอบสั ม ภาษณ์
ตามรายละเอี ย ด ดั ง นี้
๗.๑ ใบสมัค รที่พิม พ์จ ากอิน เตอร์เ น็ต ที่มีเ ลขประจํา ตัว สอบ โดยให้ติด รูปถ่ายหน้าตรง
ไม่ส วมหมวก และไม่ส วมแว่น ตาดํา ซึ่ง ถ่า ยไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว แล้วลงลายมือชื่อ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน
/ ๗.๒ ใบแสงดผล ..........

-๘๗.๒ ใบแสดงผลการศึ ก ษา ฉบั บ จริ ง ตั ว อย่ า งเช่ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร พร้อมสําเนา
จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕
๒๕๕๗
๗.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๕ สํ า เนาหลัก ฐานอื ่น ๆ เช่น ใบสํ า คัญ การสมรส (เฉพาะผู ้ส มัค รสอบเพศหญิง )
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๗.๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๗.๗ สําเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี
ง นี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “ สําเนาถูกต้อง”
ง” และ
ลงชื่อพร้อมระบุเลขประจําตัวสอบไว้ด้วย
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผูท้ ี่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็น ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็น ผู้ที่สอบข้อเขียนได้ ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐
การจัด จ้า งจะเป็น ไปตามลํา ดับ คะแนนที่ส อบได้ โดยจะเรีย งลํา ดับ ที่จ ากผู้ที่ไ ด้
คะแนนรวมกัน มากกว่า เป็น ผู้อ ยู่ใ นลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการ
ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่า เป็น ผู้อ ยู่ใ นลํา ดับ ที่สูง กว่า และหากคะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมประชาสั ม พั น ธ์ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามลํา ดั บ คะแนนสอบ
ณ บอร์ ด ติ ด ประกาศกรมประชาสั ม พั น ธ์ ชั้ น ๑ อาคารกรมประชาสั ม พั น ธ์ ซอยอารี ย์ สั ม พั น ธ์
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และทางเว็บไซต์ http://www.prd.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
/ ๑๐.
๑๐. การจัดทํา ..........

-๙๑๐ .การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๐.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจัดทําสัญญาจ้างตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร
๑๐.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมประชาสัมพันธ์กําหนด
๑๐.๓ ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๑๐.๔ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน โดยแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่
- วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ ังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตําแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึง กัน กรมประชาสัมพัน ธ์ อาจพิจารณาจัด จ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

อภินันท์ จันทรังษี
(นายอภินันท์ จันทรังษี)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นิภาพรรณ/ร่าง
สุกัญญา/พิมพ์/ทาน

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทัว่ ไป
ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตําแหน่ง
นายช่างไฟฟ้า
กลุ่มงาน
เทคนิค
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเกีย่ วกับการควบคุมกํากับดูแลการทํางาน
ของอุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศ และอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ
การจดบันทึกค่า Parameter ของอุปกรณ์ในความควบคุมกํากับดูแล จัดทําแผนปฏิบัติงาน การดูแล
บํารุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในแต่ละ
ระบบในเบื้อ งต้น จัด ทํา สรุป รายงานผลการปฏิบัติง านและประเมิน สภาพของอุป กรณ์ที่อ ยู่ใ น
ความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้นําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัด เจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รับส่งข้อมูลข่าวสาร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศ
และอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควบคุมหลัก งานเชื่อมโยง
สัญญาณ งานเครื่องส่ง งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น)
๓. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัต กรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนํา ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
๔. มนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
ค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์

ระยะเวลาการจ้าง

ปวส. ๑๓,๘๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

-๒๑.๒ ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
กลุ่มงาน
เทคนิค
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
เป็น เจ้า หน้า ที่ที่ป ฏิบัติง านด้า นโสตทัศ นศึก ษา ซึ่ง ปฏิบัติง านเกี่ย วกับ การจัด ทํา แผนภาพ
แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์ แผนที่แ ละตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา
ฝึก อบรม และการแสดงนิท รรศการต่า ง ๆ การเก็บ รัก ษาซ่อ มบํา รุง โสตทัศ นูป กรณ์ ติด ตาม
รวบรวม และจั ด ทํา รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน นํา เสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ติ ด ต่ อ ประสานงาน
กั บ บุ ค คลภายในหน่ ว ยงานเดี ย วกั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ปรั บ วิ ธี ก ารทํา งานให้ ยื ด หยุ่ น
ตามสถานการณ์ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประหยั ด
งบประมาณ ตามแนวทาง แบบอย่ า ง ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารที่ ชั ด เจน ภายใต้ ก ารกํ า กั บ แนะนํ า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษา อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ
เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวีดิทัศน์
เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
๓. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒ นาตนเองและนํา ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
๔. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟฟิก
๕. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
ค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์

ระยะเวลาการจ้าง

ปวส. ๑๓,๘๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

-๓๑.๓ ตําแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
เป็น เจ้า หน้าที่ป ฏิบัติง านด้า นการบริห ารหรือการพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล ศึกษา รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ เพื่อประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การกําหนดความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทาง
ก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร และการถ่ายทอดความรู้ การวางแผนและเสนอแนะนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์การพัฒ นาทรัพยากรบุคคลของส่ว นราชการ และแผนการจัด สรรทุน การศึกษา
และการฝึกอบรม ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน่ง และ
การวางแผนอัตรากําลังของส่วนราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในการวิเคราะห์ จัดทําข้อมูลเพื่อ
ประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริห ารราชการแผ่น ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบัง คับอื่น ที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ และแม่นยํา
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
ค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์

ระยะเวลาการจ้าง

ปริญญาตรี ๑๘,๐๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

-๔๑.๔ ตําแหน่ง
คีตศิลปิน
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
เป็น เจ้า หน้า ที่ที่ป ฏิบัติง านด้า นคีต ศิล ป์ ซึ่ง ปฏิบัติง านเกี่ย วกับ การขับ ร้อ งเพลงไทยเดิม
เพลงไทยสากล และเพลงสากล เช่น การศึกษา จดจํา บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทํานอง
และศิลปะในการขับร้องเพลงต่าง ๆ การฝึกซ้อม การขับร้องเดี่ยว และขับร้องหมู่ การคัดลอก เก็บ
รวบรวม และจัดเตรียมบทเพลง ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแนวทาง แบบอย่ า ง ชั้ น ตอน และวิ ธี ก ารที่ ชั ด เจน ภายใต้ ก ารกํา กั บ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
๑. มีค วามรู้ ความสามารถในการขับ ร้อ งเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล และเพลงสากล
เพื่อเผยแพร่งานด้านคีตศิลป์ ไทยและสากล ให้ความรู้ ความบัน เทิง แก่สาธารณชน และผู้ที่สนใจ
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์
๒. มีค วามรู้ ความสามารถในการขับ ร้อ งเดี่ย วและขับ ร้อ งหมู่ การฝึก ซ้อ มเพื่อ เป็น การ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
๓. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา จดจํา บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทํานอง
และศิลปะในการขับร้อ งเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้แ ละเป็น การพัฒ นาความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
๔. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
ค่าตอบแทน
สิทธิ
ทธิประโยชน์

ระยะเวลาการจ้าง

ปริญญาตรี ๑๘,๐๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

(สําเนา)
เนา)

หนังสือรับรอง
ข้าพเจ้า
หน่วยงาน/สถานที่อยู่

ตําแหน่ง

.
.
โทรศัพท์
.
.
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ

ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)
ผู้สมัครสอบตําแหน่ง
ความชํานาญและประสบการณ์ในสายงาน
 ดุริยางคศิลปิน
 คีตศิลปิน
มาแล้วไม่น้อยกว่า
ปี กับทั้งมีความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริตและ
ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นพนักงานราชการ
จึงขอรับรองไว้เป็นสําคัญ

(ลงชื่อ)

.

(

)

วันที่

เดือน

พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. ผู้รับรองจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในตําแหน่ง
ที่รับรอง
๒. ผู้รับรองไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการประจํา

.

