
 

 

 

 

ประกาศสำนักประชาสัมพนัธ์เขต 1 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเขา้ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

-------- 

  ด้วย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ จะ

ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้ 

1. ชื่อตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
 

ชื่อตำแหน่ง จำนวน อัตราคา่จา้ง/

เดือน 

คุณสมบัตเิฉพาะ

ตำแหน่ง 

สถานทีป่ฎิบตัิงาน 

เ จ้ า พ นั ก ง า น

ธุรการ 

1 อัตรา   ปวส. 11,500 

บาท /  

ปวท.10,840 

บาท 

ปวส. หรอืเทียบเทา่ 

ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี 

การเงิน พาณิชยการ 

เลขานุการ หรือสาขา

อืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง มี

ความรูค้วามสามารถ

ในการปฏบิัติงานใน

หน้าที ่

งานการเงินและ

บญัช ีฝ่ายบรหิาร

ทั่วไป สำนัก

ประชาสัมพันธ์ 

เขต 1 

     2. คุณสมบัติทั่วไป 

 2.1  มีสัญชาติไทย 

 2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี 

 2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

          2.4  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรฐั 

          2.5  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการ

กระทำผดิทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ ไม่

เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกยีตขิองสังคม 

 2.6  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

 2.7  หากมีความรูด้้านคอมพวิเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

         2.8  มมีนุษย์สัมพันธ์ดี   
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     3. หลักฐานการรับสมัคร 

         3.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1  ปี 

ขนาด1 x 1.5 นิ้ว จำนวน  3  รูป 

         3.2  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรง

ตามตำแหน่งเงื่อนไขการจ้าง  จำนวน  1  ฉบับ 

         3.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ 

         3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ฉบับ 

         3.5  สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชือ่สกุล 

(กรณีที่ชือ่-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)    อย่างละ   1  ฉบับ 

   3.6  สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  

จำนวน  1  ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนา

ถูกต้อง” และลงนามกำกับทุกฉบับ 

 4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

                  ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มกราคม  2566 เวลา  09.30 – 16.00  น.  

ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น  ผู้สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง               

หรอื สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  043-227402 

5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และรายละเอียด ในวันที่  26 มกราคม 2566             

เวลา  10.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักประชาสัมพันธ์

เขต 1 ขอนแก่น  ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และทางเว็บไซต์  

http://region1.prd.go.th                                  

6.  วธิกีารสอบคัดเลือก 

 6.1  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2566                      

เวลา  09.00  น. โดยให้ผู้สอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 09.00 น. และสอบ

สัมภาษณ์บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 13.30  น. เป็นตน้ไป 

  6.2  สถานที่สอบตามข้อ 6.1  ณ  ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์           

เขต 1 ขอนแก่น  ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

http://region/
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7.  เกณฑ์การตัดสิน 

  7.1  คะแนนสอบแต่ละภาควิชา (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) ภาคละ               

100  คะแนน โดยผูผ้่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนภาคละไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ  60  

  7.2  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน    

การคัดเลือกตามลำดับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ 

  7.3  กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า

อยู่ลำดับสูงกว่า หากคะแนนเท่ากันทั้งสองส่วน ใหผู้ส้มัครก่อนได้อยู่อันดับสูงกว่า 

  7.4  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกได้

อันดับแรกบรรจุเข้าปฏิบัติงานเรียงตามลำดับ และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ทั้งหมดไว้เป็นระยะเวลา  1  ปี หรือยกเลิกบัญชีเมื่อมีการรับสมัครสอบใหม่   

7.5  ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุ เข้าปฏิบัติงาน จะต้องนำ

ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 

ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553  มามอบให ้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจ้างเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว 
 

8.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ าน         

การคัดเลือกตามลำดับคะแนนจากสูงสุดลงมา ในวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2566             

เวลา 13.00  น . ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น             

ถนนมิตรภาพ อำเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น และทางเว็บไซต์ http://region1.prd.go.th  

   ประกาศ  ณ  วันที่ 11 มกราคม  พ.ศ. 2566 

                                                                           
(นายพรพทิักษ์  แม้นศริ)ิ 

                            ผูอ้ำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 

 

เรียน  ผอ.สปข.1 

         เพื่อโปรดพิจารณา 

ลงนาม 
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