
ประกาศสำานักงานศึกษาธิการจังหวดัสุพรรณบุรี
เรื่อง  การรับสมัครจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)

สังกดัสำานักงานศึกษาธิการจังหวดัสุพรรณบุรี

     ด้วย สำานักงานศึกษาธิการจังหวดัสุพรรณบุรี จะดำาเนินการรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) โดยให้เป็นไปตามปีงบประมาณรายจา่ยประจำาปี
จากงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) ตามนโยบายการสนับสนุนงบประมาณ
การดำาเนินงานลูกเสือในสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดของสำานักงานลูก เสือแห่งชาติ ตามระเบียบกระทรวง
การคลังวา่ดว้ยการจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังรายละเอียดตอ่ไปน้ี 

             1. ตำำแหน่งและรำยละเอียดท่ีรับสมัคร
1.1 ตำาแหน่ง ผูู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) จำานวน 1 อัตรา
๑.๒ อัตราคา่จ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑.๓ ระยะเวลาสัญญาจ้าง ๖ เดือน (ต้ังแต่วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๑.๔ ปฏิบัต ิหน ้าท ี่ตามสัญญาจา้ง ณ กลุ่มลกูเส ือ ย ุวกาชาด และกิจการนกัเร ียน

สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดสพุรรณบุรี
2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ีท่ีจะปฏิบัติงาน

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจการลูกเสือ และเนตรนารี ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี
   2.1.1 งานขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ

2.1.2 งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ทกุระดับ
2.1.3 งานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ เน่ืองใน “วันวชิราวุธ”
2.1.4 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.1.5 งานขอเหรียญสดุดีลูกเสือ
2.1.6 งานขอเข็มบำาเพ็ญประโยชน์
2.1.7 งานขอตั้งกอง กลุ่ม และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
2.1.8 จดัทำารายงานกิจการลกูเสือประจำาปี
2.1.9 งานฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี
2.1.10 จดัทำาทะเบียนข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี
2.1.11 งานพัฒนา และการขอใช้คา่ยลูกเสือ
2.1.12 งานพัฒนากจิการลูกเสือ เนตรนารี

2.2 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการท่ีหน่วยงานหรือสำานักงานลูกเสือแห่งชาติกำาหนดข้ึน
2.3 งานอื่นๆ ที่หน่วยงานกำาหนดหรือมอบหมาย 

/๓.คุณสมบัติ...

สำาเนาคู่ฉบับสำาเนาคู่ฉบับ
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๓. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก 

3.๑ มีสัญชาติไทย
 3.๒ มีอายุไมต่ำ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

3.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

3.๔ ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง สมาชกิสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน
3.๕ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง
3.๖ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กฎ

ก.ค.ศ. กำาหนด
3.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพกัราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตาม

กฎหมายอื่น
3.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำาคกุโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคกุ เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับ

ความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ
3.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน

หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรระหวา่งประเทศ 
3.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะทำาผิดวินัย
3.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทำาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วย

งานของรัฐ
3.๑๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรอื สามเณร หรือ นักพรต หรือ นักบวช

4. คุณสมบัติเฉพำะตำำแหน่ง
 4.๑ เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาไมต่ำ่ากว่าหลักสูตรปริญญาตรี (ทกุสาขา)

4.๒ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธรุการ และมีทักษะ ความรู้ความ
สามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นอย่างดี

4.๓ มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารที่ดี
4.4 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานลูกเสือ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งานดา้นลูกเสือ (จะได้รับการพจิารณาเป็นพิเศษ)
5. กำำหนดวัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัคร

ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรคดัเลอืกสามารถขอรบัและยืน่ใบสมคัรพรอ้มเอกสารหลกัฐานดว้ยตนเอง
ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๗ มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดสพุรรณบุรี อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสพุรรณบุรี และดาวน์โหลด
รายละเอียดที่ http://www.moesuphan.in.th/

/๖. เอกสาร...
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6. เอกสำร และหลกัฐำนกำรสมัคร
6.๑ ใบสมัครตามแบบที่กำาหนด พร้อมประวัติยอ่ (Resume) จำานวน ๑ ชดุ
6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำา ขนาด 1 น้ิว 

ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำานวน 3 รูป
6.3 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมสำาเนา จำานวน 1 ฉบับ
6.4 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำาเนา จำานวน ๑ ฉบับ
6.5 สำาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำาเนา จำานวน ๑ ฉบับ
6.6 บัตรประจำาตวัประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และติดภาพถ่าย

ฉบับจริง พร้อมสำาเนา จำานวน 1 ฉบับ 
6.7 ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ใช้ฉบับจริงเท่าน้ัน) จำานวน 1 ฉบับ
6.8 สำาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำาคัญการเปลี่ยน ชื่อ – ชือ่สกุล ใบสำาคัญการสมรส     

ใบสำาคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำาเนา จำานวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานที่เป็นฉบับสำาเนา ให้ผู้สมัครรับรองสำาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อ วันที่
กำากับด้วยทุกฉบับ

๗. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือก
สำานกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสพุรรณบรุ ีจะประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธคิดัเลอืก ภายในวนัพธุที่

๒๘ มีนาคม 2561 ณ สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดสพุรรณบุรี อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี และ
ทางเว็บไซต์ http://www.moesuphan.in.th/

๘. วัน เวลา และสถานท่ีในการคัดเลือก 
สำาน ักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดสพุรรณบุร ี จะด ำาเนินการคัดเล ือกในว ันพฤหัสบด ีท ี่

29 มีนาคม 2561 โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำาแหน่ง (สัมภาษณ์) ณ สำานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสพุรรณบุร ีตามรายละเอียด ดังน้ี

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
เวลา ๑๑.๐๐ เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตำาแหน่ง 50 คะแนน สัมภาษณ์

๙. เกณฑก์ารตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการสอบไม่ตำ่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศผล

การคัดเลือกเรียงลำาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนไม่ตำ่ากว่าร้อยละหกสิบ กรณีได้คะแนนเท่ากัน ให้ผูท้ีร่ ับหมายเลข
ประจำาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำาดับที่ดีกวา่

๑๐. การประกาศผลการคัดเลือกและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๐.๑ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุพรรณบุรี อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.moesuphan.in.th/
๑๐.๒ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑  ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน

การคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคดัเลือกครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิก

/๑๑.การรายงานตัว...
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กำำหนดกำรคัดเลือกบุคคลภำยนอกเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ (นักจัดกำรงำนท่ัวไป) 
(แนบท้ำยประกำศสำำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑)

-----------------------------
 

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม 2561 

๒. รับสมัครคัดเลือก วันจันทร์ที่ ๑๙ – วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
(เว้นวันหยุดราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคดัเลือก ภายในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

5. ประเมินความเหมาะสมกับตำาแหน่ง (สัมภาษณ)์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

6. ประกาศผลการคดัเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

7. รายงานตัวเข้ารับการจ้าง วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑก์ำรคัดเลือกเพ่ือจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ (นักจัดกำรงำนท่ัวไป) 
(แนบท้ำยประกำศสำำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันท่ี  ๑๒  มีนำคม  พ.ศ.  2561)

-----------------------

ประเมินควำมเหมำะสมกับตำำแหน่ง (50 คะแนน) 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐ คะแนน  พิจารณาจากการตอบคำาถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและ    
ประวัติการศึกษา

๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทวีาจา ๑๐ คะแนน  พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ทว่งทีวาจาสุภาพ      
การสื่อสาร

๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐ คะแนน
 พิจารณาจาก การแสดงออกในการตอบคำาถาม เป็นผู้มีความ
เข้าใจตนเอง/เข้าใจผู้อื่น สามารถแก้ไขประเด็นปัญหา ควบคุม
อารมณ์ และแสดงออกได้อยา่งเหมาะสม

๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน
 พิจารณาจาก การประมวลการตอบคำาถาม โดยมีหลักคดิ และวิธี
แก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิด และวิธีแก้
ปัญหาน้ันให้เป็นที่ยอมรับได้

๕. ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 
    เจตคติและอุดมการณ์

๑๐ คะแนน  พิจารณาจาก ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์   
ที่มตี่องานลูกเสือ



1.  ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือ ของตนเอง  
     และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่ รับสมัคร 
2.  ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบ หลักฐาน ต่าง ๆ    
     ให้ครบถ้วนถูกต้อง และรบัรองส าเนา เอกสารทุกแผ่น 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)   
   

 
       
 
 
 
                                                
                                                                                                                                                                   เรยีน  เรยีน 
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ด้วยข้าพเจ้า ประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป ) สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี คุณวุฒิปริญญาตรี จึงขอเสนอรายละเอียด พร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 1. ชือ่ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)………………..…………………………………………….สัญชาติ……………….....…….เชื้อชาติ……………….……… 
สถานที่ ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน  (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ ) บ้านเลขที่……………..……หมู่ที่……..…….…..ตรอก/ซอย……..….…………………
ถนน…………..…………..…………ต าบล/แขวง…………..…………..…………อ าเภอ/เขต…………..…….…………จังหวัด…………..…..………รหัสไปรษณีย์………..…………
โทรศัพท์…………..…………..…………โทรศัพท์มือถือ…………..……………..…..………… 
                  2. เลขประจ าตัวประชาชน   
  
  ออกให้ ณ จังหวัด...................................หมดอายุวันที่..................................   
 3.  เกิดวันที่….....…เดือน….………...…..พ.ศ……….……….…อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย…………ป…ี………เดือน........วัน) 
 4. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก ชื่อวุฒิ (ระบุตัวย่อ)…………………...…สาขาวิชาเอก……………………………………….จากสถานศึกษา
ชื่อ……………..…………..……………………….…...เม่ือวันที่………….…เดือน……………………พ.ศ…………..….ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม……….………….…วุฒิการศึกษา
สูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับชื่อวุฒิ (ระบุตัวย่อ)…………….สาขาวิชา............................ความรู้ความสามารถพิเศษ…………………………………… 
 5. อาชีพปัจจุบัน   ลูกจ้างหน่วยงานรัฐบาล/เอกชน  สถานที่ท างาน……………................................…………………………………………………… 
                                                          อ าเภอ/เขต............................จังหวัด..........................โทรศัพท์ที่ท างาน…..………..…......….............   
                    อาชีพอื่นหรือก าลังศึกษา 
  6. สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขที.่....................หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย.................................................…... ถนน......................................................  
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต........................………..จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..................................โทร…………............................. 
  7. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว มาพร้อมกับใบสมัครรวม.............................ฉบับ คือ 
    7.1 รูปถ่าย 1 x 1.5 นิ้ว จ านวน 3 ใบ       7.2 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ     
       7.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)   7.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน              
  7.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นท่ีทางราชการออกให ้  7.6 ใบรับรองแพทย์  
  7.7 ส าเนาการเปล่ียนช่ือตัว– ชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส/หย่า (ถ้าม)ี   7.8 ประวัติย่อ (Resume) และอื่นๆ ระบุ......................................... 
 (หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิคัดเลือกในครั้งนี้) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามตามประกาศรับสมัคร ซึ่งข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็น
ความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
 

                                      (ลงชื่อ)……………………………………ผู้สมัครสอบ 
                                                                        (……………………………………) 
                                                  ยื่นใบสมัครวนัที่…………เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561 

 

                 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
บันทกึของกรรมการรับสมัคร ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 

    ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครสอบฉบับจริง พร้อมฉบับถ่าย
ส าเนาแล้วปรากฏว่า  
     หลักฐานถูกต้องครบถ้วน    
     หลักฐานไม่ถูกต้อง  
         เนื่องจาก........................................................................................... 

 
(…………………………………………………..) 
……………../…………………../…………….. 

กรรมการรบัสมัคร 

     ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ
ผู้สมัครแล้วปรากฏว่า 
       มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือก 
       ไม่มีสิทธเิข้ารับการคัดเลือก 
เนื่องจาก...................................................................................................... 

 
(…………………………………………………..) 
……………../…………………../…………….. 

กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1  1½ นิ้ว 
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏบิัติงาน 
ต าแหน่งผูป้ฏบิัติงานลกูเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) 

สังกัดส านกังานศกึษาธิการจังหวัดสุพรรณบุร ี




