(สำเนำ)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง รั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการในตาแหน่ ง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
------------------------------------ด้ว ยกรมประชาสั ม พัน ธ์ จะดาเนิน การสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุค คล
เข้า รับ ราชการ ในต าแหน่ง นายช่ างไฟฟ้ าปฏิ บัติงาน และตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และหนัง สือ สานัก งาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 1๗ ลงวัน ที่ 11 ธัน วาคม 255๖ เรื่อ ง การสรรหา
โดยการสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุค คลเข้า รับ ราชการ จึง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตาแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จานวน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐0 – ๑๒,๖๕๐ บาท
๑.๒ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐0 – ๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้ เป็นไปตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. รั บ รอง ส าหรั บ การบรรจุ แ ละแต่ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ในสานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะกาหนด
2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะ...

-2ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็น ผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิ ด ทางอาญา เว้ น แต่ เ ป็น โทษส าหรั บความผิ ด ที่ ได้ กระท าโดยประมาทหรื อความผิด ลหุ โ ทษ
(๘) เป็น ผู้เ คยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจากรัฐ วิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณี มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณี
มีลักษณะต้องห้าม ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่
เป็น กรณีอ อกจากงานหรือ ออกจากราชการเพราะทุจ ริต ต่อ หน้า ที ่ ส าหรับ ผู ้ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า ม
ตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
สาหรับ พระภิก ษุห รือ สามเณร กรมประชาสัม พัน ธ์ ไ ม่รับ สมัค รสอบและ
ไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวัน ที่ 27 มิถุน ายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผู้สมัคร...

-33.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
3.2.1 ตาแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในสาขาวิช าไฟฟ้า กาลัง สาขาวิช าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิช าเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3.2.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิ ช าการบั ญ ชี สาขาวิ ช าการตลาด สาขาวิ ช าการเลขานุ ก าร สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3.3 จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่ว ไป ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ. ภำยในวันปิดรับสมัคร
4. กำรรับสมัครสอบ
4.1 ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 สิงหำคม 2563
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิด เว็บ ไซต์ www.prd.go.th หัว ข้อ ประกาศกรมประชาสัม พัน ธ์
(รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ”
(2) กรอกข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ ก าหนด
ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การช าระเงิ น ลงในกระดาษขนาด A๔ หรื อ หากไม่ มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณี ไ ม่ ส ามารถพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การช าระเงิ น หรื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้
ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมู ลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
4.2 น าแบบฟอร์มการชาระเงินไปช าระเงิ นเฉพำะที่ เคำน์ เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 5 – 27 สิ ง หำคม 2563 ภายในเวลาท าการของธนาคาร
กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4.3 ค่าสมัครสอบ จานวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 400 บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4.4 ผู้สมัคร...

-44.4 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนด
เลขประจ าตั ว สอบตามล าดั บ ของการช าระค่ า ธรรมเนี ย มสอบ และสามารถเข้ า ไปพิ ม พ์ ใ บสมั ค ร
พร้อมเลขประจาตัวสอบได้ เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เรียบร้อยแล้ว
ทางเว็บไซต์ www.prd.go.th
5. เงื่อนไขในกำรสมัครสอบ
5.1 ผู้ ส มั ค รสอบสามารถสมั ค รได้ เ พี ย ง 1 ต าแหน่ ง ทั้ ง นี้ เมื่ อ สมั ค รและช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
5.2 ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมัติ ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 26 สิงหำคม 2563 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษา
ตามหลั กสูต รขั้น ประกาศนี ยบัต รของสถานศึกษาใด จะถื อตามกฎหมาย กฎหรื อระเบียบเกี่ยวกับ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดั ง นั้ น หากผู้ ส มั ค รจงใจกรอกข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุ ณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าคุณวุฒิหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมประชาสัมพันธ์จะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครยืน่ เอกสารปลอม กรมประชาสัมพันธ์จะดาเนินการทางคดีอาญาต่อไป
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
กรมประชาสั ม พั น ธ์ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รสอบ วั น เวลา สถานที่ ส อบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวัน ที่ 14 กันยำยน 2563 ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ล่าง
และทางเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “การประกาศ
รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

7. หลักสูตร...

-57. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
7.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ ง (คะแนนเต็ม
100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
• ตำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงและระบบภาพ
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
......สายส่งกาลัง สายอากาศ และระบบเชือ่ มโยงสัญญาณ
4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
.....และระบบอินเตอร์เน็ต
5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย
6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบแสงสว่าง
.....และระบบปรับอากาศ.
• ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
3. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม
100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
ทั้ งนี้ จะด ำเนิ นกำรสอบแข่ งขั นเพื่ อวั ดควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ ใช้ เฉพำะต ำแหน่ ง ก่ อน
และเมื่อสอบผ่ำนกำรสอบแข่ งขันเพื่ อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ งแล้ว จึ งจะมีสิ ทธิ
เข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ต่อไป
8. หลักฐาน...

-68. หลักฐำนกำรสมัครสอบ
8.1 หลั กฐำนที่ต้องนำมำในวันสอบแข่ง ขันเพื่อวั ดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ ใ ช้
เฉพำะตำแหน่ง
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจ าตั ว ประชาชน 13 หลั ก ระบุ ชั ด เจน หรื อ ใบอนุ ญ าตขั บ รถ ยนต์ ที่ มี รู ป ถ่ า ย
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม
หรือบัตรประจาตัวทหารกองประจาการ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ
ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หำกเลขประจำตัว
ประชำชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐำนข้อมูลกำรสมัครสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ
8.2 หลักฐำนที่ต้องนำมำในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
(1) ใบสมัค รที่พิม พ์จ ากอิน เทอร์เ น็ต ให้ติด รูป ถ่า ยหน้า ตรง ไม่ส วมหมวก
และไม่สวมแว่น ตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สาเนาประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript
of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสาเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น ประกาศนี ย บั ต ร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ เป็ น เกณฑ์ โ ดยจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาภายในวั น ปิ ดรั บ สมั ค ร คื อ วั น ที่
26 สิงหำคม 2563
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้
ก็ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
(3) ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจ าตั ว ประชาชน 13 หลั ก ระบุ ชั ด เจน หรื อ ใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต์ ที่ มี รู ป ถ่ า ย
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม
หรือบัตรประจาตัวทหารกองประจาการ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ
ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หำกเลขประจำตัว
ประชำชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐำนข้อมูลกำรสมัครสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
(ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาหนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบภาคความรู้ ค วามสามารถทั ่ ว ไป
ของสานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป จานวน 1 ฉบับ
สาหรับผู้สมัครสอบที่ใช้สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ในระดับคุณ วุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่สมัครสอบ จะต้องนาสาเนา
ประกาศนียบัตรหรือสาเนาปริญญาบัตรหรือสาเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัตทิ ี่ใช้ในการ
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. มายื่นด้วย จานวน 1 ฉบับ
6) ใบรับรอง..

-7(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(7) เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) และสมุด ประจาตัว
ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสาคัญ (แบบ สด.9) สาหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุน
ประเภทที่ 2 หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43)
สำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่ำ “สำเนำถูกต้อง” ลงชื่อ
วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของสำเนำเอกสำร
9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบได้ ค ะแนนในการสอบแข่ ง ขัน
เพื่อวัด ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และการสอบแข่งขัน เพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
10. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
10.1 กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงลาดับคะแนน
ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะกับตาแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสม
กั บ ต าแหน่ ง มากกว่ า อยู่ ใ นล าดั บ ที่ ดี ก ว่ า แต่ ถ้ า คะแนนความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง ยั ง เท่ า กั น อี ก
ให้เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก
10.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ากรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตาแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศ
รับสมัครในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
12. กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
กรมประชาสัม พั นธ์ไม่ป ระสงค์จ ะรั บโอนผู้ ส อบแข่งขั นได้ที่ เป็นข้ าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรมประชาสัมพันธ์...

-8กรมประชาสัมพันธ์ จะดาเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ
ยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทานอง
เดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 256๓
(ลงชือ่ )

พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด
(สรรเสริญ แก้วกาเนิด)
(ลงชือ่ ) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

23 กรกฎาคม 2563

ร่าง/พิมพ์...สุมณวรรณ...
ตรวจ..........สุมณวรรณ...

คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ตำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน
(แนบท้ำยประกำศกรมประชำสัมพันธ์ ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 256๓)
----------------------------------------หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ส ารวจ เขี ย นแบบ ประมาณการ ติ ด ตั้ ง ซ่ อ ม ประดิ ษ ฐ์ ดั ด แปลง ปรั บ ปรุง
ควบคุมการใช้งาน ดูแล บารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(๒) จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บารุงรักษา
(๓) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน
หรือกฎหมายกาหนด
2. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
-------------------------------

คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
(แนบท้ำยประกำศกรมประชำสัมพันธ์ ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 256๓)
-----------------------------------------หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชดั เจน
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน
ร่างหนังสือโต้ตอบ จัด เตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปได้
โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัด เก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(5) มีความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(3) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
--------------------------------

นิภาพรรณ / ร่าง
เยาวลักษณ์ / พิมพ์ / ทาน

