
      

      
 
 

 
ประกาศ สำนักประชาสัมพันธเขต 4 

เรื่อง รับสมัครลูกจางช่ัวคราว 
        ………………… 

        ดวย สำนักประชาสัมพันธเขต 4 กรมประชาสัมพันธ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เปนลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

 1. ชื่อตำแหนง และรายละเอียดการจาง 
  ตำแหนง นักประชาสัมพันธ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท) 
 ปฏิบัติงานท่ี สวนขาวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพนัธเขต 4 
  ระยะเวลาการจาง : วันเริ่มทำสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

 (1) มสีัญชาติไทย (หากเปนชายตองผานการเกณฑทหารแลว) 
 (2) มอีายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ (นับถึงวันรบัสมัคร) 
 (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออก เพราะความผิดทางวินัย 
 (5) ไมเคยตองโทษจำคุก เพราะความผิดทางอาญา 
 (6) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (7) ไมเสพสิ่งเสพตดิหรือของมึนเมา หรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตหรือประสาท 
  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร สำนักประชาสัมพันธเขต 4 ไมรับสมัครเขารับการคัดเลือก  
ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 
และตามความในขอ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 โดยอนุโลม 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 (1)  ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 
 (2)  มีความคิดสรางสรรคและสามารถผลิตขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ ได เชน การเขียนขาว 
การผลิตสปอต และสารคดี โดยใชชองทางสื่อประชาสัมพันธภายในสำนักประชาสัมพันธเขต 4 
 (3) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 

 2.3 ลักษณะงานและสมรรถนะ (ความรู ความสามารถที่ตองการ) 
(๑) มีความรู ความสามารถในดานการสื่อขาว รายงานขาว อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
(2) มีความรู ความสามารถในดานการสื่อสาร การใชภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีถูกตองเหมาะสม

แกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
(3) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติการประชาสัมพันธ ตามแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร 

ตามนโยบายของสำนักประชาสัมพันธเขต 4 และกรมประชาสัมพันธ 
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(4)  มีความรู ความสามารถในการศึกษา วิเคราะหประเด็น เขียนแผนงานโครงการ ประเมิน
โครงการ สรปุเหตุผลและปรับวิธีการทำงานใหยืดหยุนตามสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5)  มีความรูทั่วไปดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
(6)  มีความรู  ความสามารถในการใช เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือสรางการประชาสัมพันธ 

ดวยสือ่ใหม (Social) 
(7)  มีมนุษยสัมพันธและทัศนคติเชิงบวกกับองคกรและประชาชนในการใหบริการที่ดี 

3. หลักฐานการสมัคร 
    3.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 น้ิว 

จำนวน 3 รูป 
      3.2 สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
เงื่อนไขการจาง จำนวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสำเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 21 กุมภาพนัธ 2565 

    3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
    3.4 สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ 
    3.5 หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - ชื่อสกุล  

ในหลักฐานการสมคัรไมตรงกัน) จำนวนอยางละ 1 ฉบับ 
    3.6 หลักฐานการผานการเกณฑทหาร (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ 
    3.7 หนังสือรับรองการผานงานดานประชาสัมพันธ หรือดานสื่อสารมวลชน (ถามี)  จำนวน 1 ฉบับ 
    ทั้งนี้ ใหสำเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรองวา “สำเนาถูกตอง” และลงชื่อกำกับไวดวย

ทุกแผน 

    ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 
รับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผูสมัครสอบนำมาย่ืนไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักประชาสัมพันธเขต 4 จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน 

4. การรับสมัคร 
   ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่ สำนักประชาสัมพันธเขต 4  

ฝายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่  119 หมู 4 ถนนเอกาทศรถ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
โดยจะตองแสดงผลการตรวจ ATK (ไมเกิน 48 ชม. กอนวันสมัคร) ตอเจาหนาที่รับสมัคร ต้ังแตวันที่ 14 – 21 
กุมภาพันธ 2565 ภาคเชา เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบาย เวลา 13.00 - 16.30 น. ในวันราชการ 

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
    5.1 ผูสมัครสอบ เมื่อสงใบสมัครแลว จะไมสามารถแกไขขอความใดๆ ได 
    5.2 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิ

สมัครสอบตองเปนผูสำเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  
คือ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 

 
 

/6. ประกาศรายชื่อ… 
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6. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับประเมินสมรรถนะและสอบสัมภาษณ วัน เวลา สถานท่ี และ
ระเบียบเกี่ยวกับการเขารับการคัดเลือก 

    สำนักประชาสัมพันธเขต 4 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับประเมินสมรรถนะและสอบสัมภาษณ 
สถานท่ีสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ทางเว็บไซต http://region4.prd.go.th และ

บอรดประชาสัมพันธ ฝายบริหารท่ัวไป ชั้น 2 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 วันท่ี 23 กุมภาพนัธ 2565 

7. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก 

หลักเกณฑการคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 

   - ประเมินฯ ครั้งที่ 1 

   - ประเมินฯ ครั้งที่ 2 

100 

100 

สอบปฏิบัติ 

สอบสัมภาษณ 
 

 8. เกณฑการตัดสิน 
      8.1 ผูที่จะถือวาเปนผูผานการประเมิน จะตองเปนผูที่ไดคะแนนประเมินแตละครั้งไมต่ำกวารอยละ 60 
     8.2 สำนักประชาสัมพันธเขต 4 จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามลำดับ เรียงจากคะแนน
สูงสดุลงมาถึงต่ำสุด ตามลำดับ 
     8.3 กรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนเทากัน ใหผูสมัครกอนไดอยูในอันดับสูงกวา 
      8 .4 สำนักประชาสัมพันธ เขต 4 จะเรียกผูผานการคัด เลือกไดลำดับแรกทำสัญญาจางฯ  
เขาปฏิบัติงานเรียงตามลำดับ สำหรับผูผานการคัดเลือกที่ยังไมไดรับการจาง จะขึ้นบัญชีรายชื่อไวเปนระยะเวลา 
1 ป หรือจนกวาสำนักประชาสัมพันธเขต 4 จะมีการเปดสอบใหมในตำแหนงเดียวกัน 
     8.5 ในวันท่ีรายงานตัว ผูผานการคัดเลือกจะตองนำใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน  
และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ไดแก 
  - วัณโรคในระยะแพรกระจาย 
  - โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
  - โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  - โรคติดตอรายแรง หรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง และเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 

 9. การประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือก 
     สำนักประชาสัมพันธเขต 4 จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก วันที่  3 มีนาคม 2565 
ท า ง เว็ บ ไซ ต  http://region4.prd.go.th แ ล ะ บ อ ร ด ป ร ะช าสั ม พั น ธ  ฝ า ย บ ริ ห าร ทั่ ว ไป  ชั้ น  2  

สำนักประชาสัมพันธเขต 4 โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวถือเปนอันยกเลิก หรือสิ้นผลไป เมื่อประกาศรายชื่อฯ  
ครบกำหนด 1 ป หรอืจนกวา สำนักประชาสัมพันธเขต 4 จะมีการเปดสอบใหมในตำแหนงเดียวกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕65 
                   (                               )                   

 นายอำเภอหนองบุญมาก 
    (นางระพีพร  มีสอาด) 

ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 4  
 


