ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจาง
เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานลูกเสือจังหวัดและสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อจัดจางชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติลูกเสือ พ
.ศ.
๒๕๕๑ และตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ โดยอุดหนุนสํานักงานลูกเสือจังหวัด และอาศัยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ. ๒๕๓๕ และหลักเกณฑ วิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงิน
นอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเปนลูกจางชั่วค ราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการ
ลูกเสือจังหวัดพังงา ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ตําแหนงลูกจางชั่วคราวรายเดือน จํานวน
๑ อัตรา อัตราจางเดือนละ ๗,๓๐๐ บาท
ระยะเวลาการจาง ๑๒ เดือน ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
๒.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๒.๔ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
๒.๕ ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๒.๖ ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กฎ ก .ค.ศ.
กําหนด
๒.๗ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือตาม
กฎหมายอื่น
๒.๘ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๒.๙ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๑๐ ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดย คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
/๒.๑๑ ไมเปนผูเคยถูก...

๒.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน
หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ
๒.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะทําผิดวินัย
๒.๑๓ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ
๒.๑๔ ไมเปนพระภิกษุ หรือ สามเณร หรือ นักพรต หรือ นักบวช
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๓.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
๓.๒ มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
๓.๓ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานธุรการประจําสํานักงานลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔
๔. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอ และยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตัวเอง
ระหวางวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๔
๕. เอกสาร และหลักฐานการสมัคร
๕.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือกตามแบบที่กําหนด
๕.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนพรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๕.๔ ทะเบียนบานพรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๕.๕ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหและมีรูปถายของผูถือบัตร
พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๕.๖ ใบรับรองแพทย ซึ่งออกไมเกิน ๑ เดือน
๕.๗ ใบสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถามี) พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๕.๘ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน
๖ เดือน จํานวน ๓ รูป
๕.๙ สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสํานําถูกตอง และลงชื่อกํากับ
๕.๑๐ หลักฐานของผูสมัครรายใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาตองสงเอกสารเพิ่มเติม
จะตองนํามายื่นภายในวันรับสมัครวันสุดทาย
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก
ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และทางเว็บไซต
http://www.sesao๑๔.org/
๗. /วิธีการสอบคัดเลือก...

๗. วิธีการสอบคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบ
สัมภาษณ ๕๐ คะแนน และการสอบภาคปฏิบัติ (การใชคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการ Window ๒๐๐๗ และ
Microsoft office ๒๐๐๗) ๕๐ คะแนน ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๔
๘. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูผานเกณฑการคัดเลือกตองไดคะแนนทั้งสองภาคไมต่ํากวารอยละ ๕๐
๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเรียง
ตามลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุด หากในกรณีไดคะแนนรวมเทากันใหผูที่ไดคะแนนภาคปฏิบัติอยูในลําดับ
ที่สูงกวา ผูผานการคัดเลือกใหขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับแตวันประกาศผลการคัดเลือก ทั้งนี้จะประกาศผลการ
คัดเลือกภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และทาง
เว็บไซต http://www.sesao๑๔.org/
๑๐. การเรียกตัวและจัดทําสัญญาจาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จะดําเนินการทําสัญญาจางผูผานการสอบ
คัดเลือกตามลําดับที่มีอัตราวาง
๑๑. การสั่งจาง
๑๑.๑ ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน รับอัตราจางเดือนละ
๗๓๐๐ บาท ระยะเวลาการจาง ๑๒ เดือน (ตั้งแต ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗)
๑๑.๒ การจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องทีจะนําไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือขาราชการ
๑๑.๓ ผูผานการสอบคัดเลือก ตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรั บสมัครทุกประการ
หากภายหลังตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติ จะไมไดรับการพิจารณาจาง หรือเลิกจาง แลวแตกรณีโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

(นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

1. ผู้สมัครจะต้ องกรอกใบสมัครด้ วยลายมือของตนเอง
ลงลายมือชื่อต่อเจ้ าหน้ าที่รับสมัคร
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้ องตรวจสอบ หลักฐานต่าง ๆ
ให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง และรับรองสําเนาเอกสารแล้ ว

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจําปงบประมาณ 2556
เลขประจําตัวผูเขารับการคัดเลือก
1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................
2. วัน เดือน ป เกิด.......................เดือน......................................พ.ศ..........................(อายุ..........................ป...............เดือน) ศาสนา...............................
3. วุฒิการศึกษา...........................................................................................................วิชาเอก...............................................................................................
สําเร็จการศึกษาป............................................................สถาบันการศึกษา.....................................................................................................................
4. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................………ออกให ณ จังหวัด.............................................หมดอายุวันที่.................................
5. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่..................................หมูที่..................................ตรอก/ซอย....................................................ถนน............................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย. ...........................
โทรศัพท..............................................................อีเมลล.............................................................................................................................
.....................
6. ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................
...............................................................................
7. ไดแนบหลักฐานตาง ๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร รวม...................................ฉบับ คือ
{ } สําเนาปริญญาบัตร, สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1 ฉบับ
{ } สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
1 ฉบับ
{ } สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1 ฉบับ
{ } สําเนาทะเบียนบาน
1 ฉบับ
{ } ใบรับรองแพทย
1 ฉบับ
{ } สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถามี)
1 ฉบับ
{ } สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
1 ฉบับ
{ } รูปถายหนาตรง
3 รูป
{ } อื่น ๆ ระบุ.......................….................................................................................................... ฉบับ
(หากขาพเจายื่นหลักฐานตางๆไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจา ไมมีสิทธิ์สอบคัดเลือกครั้งนี)้
ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และคุณสมบัติดานอื่น ครบถวนตามประกาศรับสมัคร ขอความดังกลาวขางตนนีเป
้ นความจริงถูกตอง ทุกประการ หากขอความดังกลาวไมเปนความจริงจะไม
เรียกรองสิทธิ์ใด ๆทั้งสิ้น และขาพเจา O ยินยอม O ไมยินยอมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เปดเผยขอมูลทีป่ รากฏในใบสมัครฉบับนี้แก
หนวยงานการศึกษาอื่น เพื่อประโยชนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลงลายมือชื่อ.....................................................ผูสมัครสอบคัดเลือก
(.............................................................)
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ...............
{ } หลักฐานครบถวน { } มีปญหาคือ
.......................................................................................
.......................................................................................
ลงลายมือชื่อ.................................................เจาหนาที่รับสมัคร
................./......................./.....................

ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูสมัครแลวปรากฏวา
{ .... } มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
{ .... } ไมมีสิทธิ์เพราะ………………………………………………….
ลงลายมือชื่อ.....................................เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
....................../................................/......................

