ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
..............................................................
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติ
หน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 7 อัตรำ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
1) ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ (จำนวน 1 คน)
- ค่ำตอบแทน 12,000 บำท (จ้ำงเหมำบริกำร)
2) ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี (จำนวน 1 คน)
- ค่ำตอบแทน 10,000 บำท (จ้ำงเหมำบริกำร)
3) ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (จำนวน 4 คน)
- ค่ำตอบแทน 9,000 บำท (จ้ำงเหมำบริกำร)
4) ตำแหน่งแม่บ้ำน (จำนวน 1 คน)
- ค่ำตอบแทน 9,000 บำท (จ้ำงเหมำบริกำร)
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จานวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติดังนี้
1) ได้รับวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ด้ำนคอมพิวเตอร์ศึกษำ, ด้ำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำ หรือสำขำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีควำมสำมำรถนำทักษะด้ำน ICT เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์
3) พร้อมที่จะเป็นผู้นำในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมเข้มแข็งด้ำน ICT
4) พร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ
5) มีควำมสำมำรถจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำร
6) พัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์
7) พัฒนำประชำสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์
8) ประสำนเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

- 23.2 ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จานวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติดังนี้
1) ได้รับวุฒิกำรศึกษำระดับปริญ ญำตรี ด้ำนกำรเงินและบัญ ชี หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่
เกี่ยวข้องด้ำนกำรเงินและบัญชี
๒) มี ทัก ษะควำมสำมำรถในกำรใช้ค อมพิ วเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word,
Excel PowerPoint และกำรสืบค้นข้อมูลทำง Internet ได้เป็นอย่ำงดี
3) มีทักษะในกำรพิมพ์งำนคอมพิวเตอร์เป็นอย่ำงดี
๔) มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรประสำนงำน
๕) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงำน และมีใจรักในงำนที่ได้รับมอบหมำย
๖) มีควำมใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน มีควำมเข้มแข็ง และรับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ
7) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชีอย่ำงเหมำะสม
8) มีควำมรู้ในระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง
3.3 ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จานวน 4 อัตรา มีคุณสมบัติดังนี้
1) ได้รั บ วุ ฒิก ำรศึก ษำระดั บ ประกำศนี ย บัต รวิ ชำชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) หรื อ สู ง กว่ ำ สำขำ
คอมพิวเตอร์ บริหำรธุรกิจ กำรเงินและบัญชี
๒) มี ทัก ษะควำมสำมำรถในกำรใช้ค อมพิ วเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word,
Excel PowerPoint และกำรสืบค้นข้อมูลทำง Internet ได้เป็นอย่ำงดี
3) มีทักษะในกำรพิมพ์งำนคอมพิวเตอร์เป็นอย่ำงดี
๔) มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรประสำนงำน
๕) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงำน และมีใจรักในงำนที่ได้รับมอบหมำย
๖) มีควำมใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน มีควำมเข้มแข็ง และรับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ
ลักษณะงานการจ้าง ได้แก่
๑) รับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒) เก็บ และค้นหำหนังสือ
3) กรอกแบบฟอร์มและร่ำงหนังสือโต้ตอบง่ำย ๆ ตรวจทำนควำมถูกต้องควำมสวยงำม
ควำมเรียบร้อยของเอกสำรสิ่งพิมพ์ก่อนทำกำรพิมพ์
๔) ตรวจสอบรหัสต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกข้อมูล ตรวจทำนกำรบันทึกข้อมูล
ตรวจทำนกำรบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่ำง ๆ
๕) พิมพ์ และคัดสำเนำหนังสือเอกสำร
6) ติดต่อประสำนงำนรำชกำรกับหน่วยงำน/สถำนศึกษำ
7) บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกร และผู้มำติดต่อรำชกำร
8) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์

- 33.4 ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้าน ปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จานวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติดังนี้
1) ได้รับวุฒิกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือสูงกว่ำนี้
2) รับผิดชอบในกำรดูแลทำควำมสะอำดอำคำรสำนักงำน และดูแลควำมเรียบร้อยของ
ห้องประชุม
3) งำนทำควำมสะอำดสถำนที่ทำงำน และอุปกรณ์ตำมจุดต่ำงๆ ที่กำหนดไว้
4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงำน และมีใจรักในงำนที่ได้รับมอบหมำย
5) มีควำมใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน มีควำมเข้มแข็ง และรับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ
6) จัดเตรียมห้องประชุมพร้อมใช้งำนตลอดจนทำควำมสะอำดทุกครั้งหลังใช้งำน
7) เข้ำร่วมกิจรรมของสำนักงำนและปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้บังคับบัญชำ
4. คุณสมบัติอื่น ๆ
4.๑ เป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบัติงำนประจำเต็มเวลำ และนอกเวลำทำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยได้
4.๒ เป็น ผู้ใฝ่รู้ และมีควำมตั้ง ใจจริ ง ในกำรทำงำน รวมทั้ง ต้อ งสำมำรถอุทิศตนให้กับ กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
4.๓ เป็นผู้มีควำมเข้ำใจและยอมรับเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพกำรทำงำน และเงื่อนไข
ต่ำง ๆ ตำมที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ กำหนด
๕. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย
(3) เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับงำน
ที่รับผิดชอบ
(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
(๗) ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ ำ งถู ก สั่ ง พั ก รำชกำร ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจำกรำชกำรไว้ ก่ อ นตำม
พระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ ที่
กำหนดในกฎหมำยองค์กรวิชำชีพนั้น ๆ
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๙) ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(1๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
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(1๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กรมหำชน หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ
(1๓) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพรำะกระทำผิ ด วิ นั ย ตำม
พระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น
(1๔)ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ
(1๕) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสำมเณรตำมคำสั่งมหำเถรสมำคม เพื่อห้ำมพระภิกษุสำมเณร
หรือวิชำชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่ำงคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
๖. การรับสมัคร
๖.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ขอรับใบสมัครหรือ
ยื่น ใบสมัค รด้ ว ยตนเอง ได้ ที่ ก ลุ่ มบริ ห ำรงำนกำรเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธยมศึ ก ษำ
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่ำงวันที่ 8 - 12 พฤศจิกำยน ๒๕๖4 เวลำ 08.30 น. - 16.30 น. (ในวันและเวลำ
รำชกำร)
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ
๖.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันรับสมัคร
(1) ใบสมัคร
(๒) สำเนำปริญ ญำบัตร /ประกำศนียบัตร และสำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ
(Transcript of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครโดยต้องสำเร็จกำรศึกษำ
และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
(๓) บัตรประจำตัวประชำชน (ยังไม่หมดอำยุ) ฉบับจริง พร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
(๔) ทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ (ไม่เกิน 1 เดือน) นับถึงวันรับ
สมัคร ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค 2549 ได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะติดต่อ
- โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยำเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุรำเรื้อรัง
(6) รู ป ถ่ ำ ยหน้ ำ ตรงไม่ ส วมหมวกและไม่ ส วมแว่ น ตำดำ ขนำด 1 นิ้ ว ถ่ ำ ยไม่ เ กิ น
6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
(7) หลั ก ฐำนอื่ น ๆ เช่ น หนั ง สื อ สำคั ญ กำรเปลี่ ย นชื่ อ -สกุ ล ใบสำคั ญ กำรสมรส
(ถ้ ำ มี ) ฉบั บ จริง พร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
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(เอกสารหลักฐานทุกรายการต้องมีฉบับจริงมาแสดงด้วย เอกสารฉบับสาเนาทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อ ง” ลงลายมือ ชื่อ และ วัน เดือ น ปี กากั บไว้ทุกหน้าของสาเนา
เอกสาร)
6.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตรวจตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำ
เหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ำรับสอบตำมประกำศ
รับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และหำกตรวจสอบ
ภำยหลั ง พบว่ำ เป็น ผู้ ขำดคุณ สมบั ติ ตำมที่ก ำหนด หรื อ รำยงำนข้อ มู ลเอกสำรอั น เป็ น เท็ จ ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ จะไม่พิจำรณำจ้ำงตำมประกำศหรือยกเลิกกำรจ้ำงแล้วแต่กรณี จะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำ
รับกำรคัดเลือกภำยในวันจันท์ที่ 15 พฤศจิกำยน 2564 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์
และทำงเว็บไซต์ http://www.sesaopkn.go.th
8. วิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมิน โดยประเมินด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์
- ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ
- กำรประกอบคุณงำมควำมดี
- บุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ
- เจตคติและอุดมกำรณ์
- กำรมีปฏิภำณไหวพริบ
- ทดสอบควำมสำมำรถตำมตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
9. กาหนดการคัดเลือก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินกำรสัมภำษณ์
ในวันอังคำรที่ 16 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนน
รวมจำกมำกไปหำน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ำกัน ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ กำรตัดสินถือเป็นเด็ดขำด
จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้
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11. การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวัน พุธที่ 17 พฤศจิกำยน 2564 ณ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ และทำงเว็บไซต์ http://www.sesaopkn.go.th
12. เงื่อนไขการจ้าง
12.1 กำรจัดทำสัญญำจ้ำงจะยึดถื อประกำศรำยชื่อ ผู้ผ่ำนกำรคั ดเลือ กเป็น สำคัญ กำรมำ
รำยงำนตัว เพื่อรับกำรจัดจ้ำงจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศผลกำรคัดเลือก หำกไม่มำรำยงำนตัว
ถือว่ำสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้
12.2 ผู้ที่ได้รับกำรจัดทำสัญ ญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ให้ปฏิบัติง ำนที่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ ตำมที่กำหนด หำกไม่ไปปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำจ้ำงจะถือว่ำสละสิทธิ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ จะใช้สิทธิยกเลิกสัญญำจ้ำง
12.3 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครคัดเลือก หำกภำยหลัง
ตรวจสอบพบว่ ำ เป็น ผู้ ข ำดคุ ณ สมบั ติ ตำมที่ก ำหนดหรื อมี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถ ควำมประพฤติ ที่ไ ม่ เ หมำะสม
ผู้มีอำนำจในกำรจ้ำงอำจบอกเลิกจ้ำง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ และกำรจ้ำงดังกล่ำวไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะนำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร หรือข้ำรำชกำรใน
ระหว่ำงปีงบประมำณ
12.4 ผู้ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ ก ได้ รั บ กำรทำสั ญ ญำจ้ ำ งตั้ ง แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ง ำน จนถึ ง
วั น ที่ 30 กั น ยำยน 2565
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

(นำยธีระชัย รัตนรังษี)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์

ปฏิทินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จานวน 7 อัตรา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
กำหนดกำรดำเนินกำร
1.ประกำศรับสมัคร
2.รับสมัคร
3.ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับ
กำรคัดเลือก
4.ดำเนินกำรคัดเลือก
5.ประกำศผลกำรคัดเลือก
6.รำยงำนตัวและทำสัญญำจ้ำง
7. เริ่มปฏิบัติงำน

วัน/เดือน/ปี

สถำนที่ดำเนินกำร

วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2564

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 - 12 พฤศจิกำยน 2564
(ในวันและเวลำรำชกำร)
ภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน
2564
ภำยในวันที่ 16 พฤศจิกำยน
2564
ภำยในวันที่ 17 พฤศจิกำยน
2564
ภำยในวันที่ 18 พฤศจิกำยน
2564
ภำยในวันที่ 18 พฤศจิกำยน
2564

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
สพม.ปข.
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
สพม.ปข
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์

รูปถ่ำย
ขนำด 1นิ้ว
ถ่ำยไว้ไม่เกิน
6 เดือน

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ - สกุล (ภำษำไทย ตัวบรรจง)
นำย/นำง/นำงสำว .......................................................................................................................
1.2 วัน/เดือน/ปี เกิด ........................................ เดือน .................................. พ.ศ. ..........................
เกิดที่แขวง/ตำบล .................................. เขต/อำเภอ ...................... จังหวัด..............................
1.3 สัญชำติ................................... เชื้อชำติ...............................ศำสนำ ............................................
เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน ....................................................................................................
ออก ณ สำนักงำน..........................เมือ่ วันที่..................... เดือน.................. พ.ศ. ......................
1.4 ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่ ................ หมู่ ................... ตรอก/ซอย..................ถนน...........................
แขวง/ตำบล............................ เขต/อำเภอ........................... จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ ............................................. โทรศัพท์มือถือ ......................................................
1.5 ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก ..................... หมู่ ................... ตรอก/ซอย..................ถนน........................
แขวง/ตำบล............................ เขต/อำเภอ........................... จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ ............................ เบอร์โทรศัพท์ .........................................................................
* E-mail ………………………………………………………………… (เพื่อแจ้งผลกำรสมัคร)
2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
การศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

ระหว่าง
พ.ศ. - พ.ศ.

วุฒิการศึกษา
/สาขาวิชา

คะแนนเฉลี่ย

3. ประวัติการทางาน
หน่วยงาน

ตาแหน่ง
/ลักษณะงาน

เงินเดือน
สุดท้าย

ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. …….
ถึง .........

เหตุผลที่ออก
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4. ความรู้ความสามารถพิเศษ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์
ระบบ/โปรแกรม

ระดับความรู้ความสามารถ
(ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความรู้ความสามารถ)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1. Microsoft Office: Word
2 Microsoft Office: Excel
3. PowerPoint
5. ตาแหน่งที่สมัคร
ให้ผู้สมัครระบุตำแหน่งที่สมัครตำมประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจวบคีรีขันธ์
1) ตำแหน่ง ...................................................
2) ตำแหน่ง ...................................................
3) ตำแหน่ง ...................................................
4) ตำแหน่ง ...................................................
6. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
ให้ผู้สมัครแนบหลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมัคร พร้อมทั้งลงชื่อสำเนำถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน ............ ฉบับ
- สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน ............................. ฉบับ
- สำเนำคุณวุฒิกำรศึกษำ จำนวน ........................ ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์...................................................ฉบับ
- เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)…………………………………..…. ฉบับ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร

(ลำยมือชื่อ) ……………………………………… ผู้สมัคร
(............................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ ............. เดือน ....................... พ.ศ. ................

