ร่าง

ประกาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
---------------------------------------------ด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
ชั่วคราว จานวน 1 อัตรา ดังนี้

จะดาเนินการคัดเลือกลูกจ้าง

1. ตาแหน่ง นักสื่อสารมวลชน อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

มีสัญชาติไทย

อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word , Excel, Power Point) ได้

สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

หากมีความรู้ด้านการจัดรายการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ไม่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
๒. หลักฐานการรับสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดาซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีขนาด 1
x 1.5 นิ้ว
จานวน 3 รูป

สาเนาปริญญาบัตร จานวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ

สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ

สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
/สาเนา...

-๒
สาเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ

หนังสือรับรองการผ่านงานด้านการจัดรายการ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วยทุกแผ่น
๓. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดพะเยา เลขที่ 507 หมู่ 1 บ้านร่องห้า ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง
4. เงื่อนไขการสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบ เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก
 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา จะถือว่าผู้สมัคร
สอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วัน เวลา สถานที่สอบ และรายละเอียในวั
ด นพุธที่ 25 ตุลาคม 2561ทางเว็บไซต์ http://radiophayao@prd.go.th
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา เลขที่ 507 หมู่ 1 บ้านร่องห้า
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
๖. วิธีการคัดเลือก
 สอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบเสียง) การอ่านข่าวในพระราชสานัก การอ่านข่าวทั่วไป และการอ่าน
บทความ การประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (สอบข้อเขียน) การเขียนสารคดีเชิงข่าว
(สกู๊ป) ด้านวิทยุ ความยาวไม่เกิน 3 นาที และเขียนบทความสปอตวิทยุ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดพะเยา และประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
- ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการประเมิน
ภาคปฏิบัติ (ทดสอบเสียง) ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์
- การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมของการประเมินสูงสุดลงมา
ตามลาดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
- การจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
7. การประกาศ...

-๓7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด พะเยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามลาดับคะแนนสอบในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์http://radiophayao@prd.go.th
และบอร์ดประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือกครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่ง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องทาสัญญาจ้างตามทีสถานี
่ วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยากาหนด
ในวันที่พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.๐๐ น.
 ผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตาแหน่งว่างลักษณะเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่

8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) ศรีอุไร นุกูลกิจบารุง
(นางศรีอุไร นุกูลกิจบารุง)
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

