-*

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ปฏินัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏินัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏินัติการ
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะดำเนินการรัชสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงาบทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ
ร)๕ ,00๐ บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๙:๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกอบกับ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๐๓๘/ ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการ
แทน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑.

ตำแหน่งท ี่รับสมัครคัดเลือก

๑.๑ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัต ิงานประจำกลุ่ม อำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติงานประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่งนิติกรปฏิบ้ติการ ปฏิบัติงานประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล งานนิติกร สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา

๒. อัตราค่าจ้าง

อัต ราจ้าง ๑๕ ,๐๐๐ บาท/เดือ น (เดยใซ้งบดำเนิน งาน ในรายการค่า ตอบแทนใช้ส อย ที่ส ำนัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

๓. ระยะเวลาการจ้าง
จัด ทำสัญ ญาจ้าง ตั้งแต่วัน ที่ ๑ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ

๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานจ้างเหมาบริการทุก ๓ เดือน
๕. คุณ สมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งชองผู้มีลืทธิสมัครเช้ารับการคัดเลือก

๕.® คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับถึงวันที่ที่ยื่นใบสมัคร
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตพื่นเทืเอน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนด
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งช้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง

-๒*.

(๖) ไม่เป็น ผู้เคยต้องรับ โทษจำคุกโดยคำพิพ ากษาถึงที่ส ุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใบศีลธรรม
อันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) กรณีผ ู้ร ับ จ้า งเหมาบริก ารเป็น เพศขายต้อ งผ่า นการเกณฑ์ท หารมาแล้ว ทั้ง นี้ ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญํติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
หมายเหตุ ผู้ท ี่ผ ่านการคัด เลือ กในวัน ที่ท ำสัญ ญาจ้าง จะต้องไม่เป็น ลูกจ้างของส่วนราชการ
พนัก งาบหรือ ลูก จ้างของหน่วยงาบอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนัก งานหรือ ลูก จ้างของราชการสวนทองถิ่น
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๕.๒ คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง
๕.๒.© ตำแหน่งนักอัดการงาบทั่วไปปฏิบัต ิการ
-ไต้รับ ปริญ ญาตรีห รือคุณ วุฒ ิอย่างอื่น ที่เทีย บไต้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิช าหรือทางที่ส ่ว น
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดขอบ และลักษณะงาบที่ปฏิบัติ
- มีความรู้ ความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถใบการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม และสามารถ
จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงาน
อื่น ๆ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
- มีค วามสามารถในการติด ต่อ ประสานงานกับ หน่ว ยงานและบุค คลต่า ง ๆ เพื่อ ให้ก าร
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- มีค วามสามารถในการติด ตามการปฏิบ ัติต ามมติข องที่ป ระชุมหรือการปฏิบ ัติต ามคำสั่งของ
ผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
๕.๒.๒ ตำแหน่งนักทรัพ ยากรบุค คลปฏิบัต ิการ
-ไต้ร ับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ อย่า งอื่น ที่เทีย บไต้ไ ม่ต ํ่า กว่า นี้ใ นสาขาวิช าใดวิช าหนึ่ง ทาง
สังคมศาสตร์
- มีความรู้ ความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- มีความรู้ค วามสามารถในการวางแผนอัต รากำลังของส่วนราชการตลอดจนร่วมอำนวยการ
ประชุมคณะทำงานต้านการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
- มีความรู้ความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๕.๒.๓ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ไม่ตํ่ากว่านี๋ในสาขานิติศาสตร์
- มีความรู้ ความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- มีค วามรู้ค วามสามารถในการแนะนำด้านกฎหมายแก่บ ุค คลหรือ หน่ว ยงานเพื่อ สร้างความ
เช้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นป้ญ หาและความรู้ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวช้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ
บุคคลหรือหน่วยงาน

/ ๖.สักษะงานที่ปฏิบัติ

-๓-

V4 ๖. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๖.®.® ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบ ัต ิงานในฐานะผู้ป ฏิบ ัต ิง านระดับ ต้น ที่ต ้อ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการในการ
ทำงาน ปฏิบ ัต ิงาบบริห ารจัด การภายในสำนักงานและการบริห ารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดชอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วย
วางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับ
การประชุม จดบัน ทึก และ เรีย บเรีย งรายงานการประชุม ทางวิช าการ และรายงาน อื่น ๆ ทำเรื่อ งติด ต่อ กับ
หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผล
การปฏิบัติงานตามคำสั่งชองหัวหน้าส่วนราชการ หรือ มีล ัก ษณะงานที่ต ้อ งปฏิบ ัต ิเกี่ยวกับ การควบคุม และการ
บริหารงานหลายด้าน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ
งาบการเงิน และบัญ ชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบและแบบแผน งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานสัญญาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖.®.๒ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยปฏิบ้ติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานและการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
และดำเนินงานเกี่ยวกับวางระบบมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากร
บุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง
การติก อบรมและพัฒ นาข้าราชการและบุค ลากรอื่น การเสริม สร้างแรงจูงใจในการปฏิบ ัต ิร าชการ การรัก ษา
จรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๖.®.๓ ตำแหน่งนิตกรปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะที่
ปฏิบัติงานทางกฎหมาย เกี่ยวกับ การพิจารณาวินิจฉัยบีญ หากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างข้อบัญ ญัติ กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวมบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี
การสอบสวน ตรวจพิจ ารณาดำเนิน การเกี่ย วกับ วิน ัย และการร้อ งทุก ข์ห รือ อุท ธรณ์แ ละการปฏิบ ัต ิห น้าที่อ ื่น ที่
เกี่ยวข้องซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ตามที่มอบหมาย

๗. การรับสมัคร
๗.© วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เว้นวันหยุดราชการ)

๗.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) ใบสมัคร
(๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๓) สำเนาหลัก ฐานการ ศึก ษา หรือ สำเนาปริญ ญาบัต ร และ ระเบีย น แสดง ผลการ เรีย บ
(7โลก5 ๗ เวบั ที่แสดงว่าเบีนผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑
ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุม้ติจากผู้มีอำนาจอนุฟ้ติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรอง
คุณ วุฒ ิท ี่สถานศึกษาออกให้ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมา
ยื่นแทนก่อนก็ได้
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ (ให้นำเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดงด้วย)

(๕) สำเนาหลัก ฐานอื่น ๆ เซ่น ใบสำคัญ การสมรส ใบเปลี่ยนซื่อ - นามสกุล (ในกรณีซื่อ นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหลัก ฐานที่แ สดงว่าเป็น ผู้ผ ่านการเกณฑ์ท หาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรือ
เดรับการยกเว้น จานวน ๑ ฉบับ (ถาม)
(๗) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หลัก ฐานที่ใข้ป ระกอบการรับ สมัค ร ผู้ส มัค รจะต้อ งรับ รองสำเนาทุก ฉบับ และนำหลัก ฐาน
ฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครด้วย

๘. การยื่นใบสมัคร
๘.๑ ผู้สมัครคัด เลือกจะต้องยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง และต้อ งกรอกรายละเอีย ดในใบสมัค รให้ถ ูก ต้อ ง
ครบถ้วน
๘.๒ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายชองการ
ไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
๖.๓ ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือซื่อไว้ในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๙. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ส มัค รเข้ารับ การคัด เลือ กจะต้องรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้บั้น
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงซื่อกำกับ

©๐. การประกาศรายชื่อผู้มีสิหธเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธี้เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บ ไซต์ส ำนัก งานศึก ษาธิก ารจังหวัดนครศรีธรรมราช เาบ;!ว://.กร1;เว60.30.1;[า/

๑®. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สำนัก งานศึกษาธิก ารจังหวัด นครศรีธ รรมราชจะดำเนิน การคัด เลือ กโดยการประเมิน คุณ ลัก ษณะของ
บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบลัมภาษณี ดังนี้
๑ ๑ .๑ ความรู้ความสามารถทั้วไปและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล โดยการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งให้คะแนนตามหัวข้อดังต่อไปนี้
๑) ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ (๒๐ คะแนน)
๒) บุคลิกภาพ
(๑๐ คะแนน)
๓) ความรู้
(๓๐คะแนน)
๔) ห่วงที วาจา เชาว์บีญญา
(๒๐คะแนน)
๕) เจตคติ
(๒๐คะแนน)

©๒. วน เวลา และลถานทคดเลอก
- สอบคัด เลือกในวัน ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕:๖๔ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ สำนัก งานศึกษาธิก ารจังหวัด
นครศรีธรรมราช

คะแนน
(๑๐๐ คะแนน)

วัน เวลา

รายการ

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เวลา ๑๐.๔๐-๑๑.๔๐ น
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
ตำแหน่งนิติกร

ความรู้ค วามสามารถและความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง ประเมินคุณลักษณะชองบุคคล
- การประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์

๑๐๐ คะแนน

๑๓. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ทั่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับ
ที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดชาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

๑๔. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด นครศรีธ รรมราชจะประกาศรายซื่อ ผู้ผ ่า นการคัด เลือ กภายไนวัน ที่
๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๔ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บ ไซต์ส ำนักงานศึกษาธิก าร
จังหวัดนครศรีธรรมราช เาบ:!ว://พพผ.กร!:!ว60.ฐ0.ปา/โดยประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เรียงตามลำดับ
คะแนนรวม และจะยกเลิกบัญ ชี เมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
เสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

๑๔. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๔.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสั่งจ้างตามลำดับที่ในประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๔.๒ ผู้ที่ได้รับการสั่งจ้าง ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศรับสมัครคัดเลือก
หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้าง
เหมาบริการโดยไม่มีเงื่อนไชใดๆ ทั้งสิ้น
๑๔.๓ การสั่งจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับ
การสั่งจ้างให้มารายงานตัว จึงถือเป็นหน้าที่ชองผู้สมัครคัดเลือก ที่จะต้องรับทราบประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกได้
๑๔.๔ ผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และรายงานตัวเช้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาในประกาศ ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธึ๋ไนการสั่งจ้าง
๑๔.๔ ผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณวุฒิสูง แต่นำคุณวุฒิตํ่ามาสมัคร เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการสั่งจ้าง
แล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
๑๔.๖ ผู้ที่ไต้รับการสั่งจ้าง จะสั่งจ้างในตำแหน่งที่ป ระกาศรับ สมัครคัดเลือกเท่านั้น และจะสั่งจ้างผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะแต่งตั้งได้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขาดคุณ สมบัติจะไม่พ ิจารณาแต่งตั้ง
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
/
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ท ั่7

(นางปั๊รกินบุเม^)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับทีใ่ บสมัคร.
ใบสมัค รดัด เลือ กบุค คลเพื่อ จัด จ้างเป็น ลูก จ้างเหมาบริก าร
ลังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบ้ต การ
๑.

๒.

๓.
๔.
๔.
๖.
๗.
๘.

รูปถ่ายขนาด
๑ นิว้

ซื่อ.....................................................................นามสกุล.......................................................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.........................................ศาสนา.............................
เกิดวันที.่ ................เดือน........................พ.ศ................. อายุ............... ปี................... เดือน
.รน
เกิดที่ตำบล....................................อำ๓ อ............................................จังหวัด........................
เลขที่บัตรประจำตัวประชาขน...........................................ออก ณ สำนักงาน..................
เมื่อวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ................................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลชที่.........................ถนน.............................................ตำบล..........................
อำเภอ.................................... จังหวัด.......................................... .โทรศัพท์..........................
สำเร็จการศึกษาจาก...............................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา............................. สาขา/วิซ าเอก..............................................หลักสูตร.......................ปี
ความรู้ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................
ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานประจำกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
0 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
0 สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน ๑ ฉบับ
0 สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
0 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ
0 ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ
0 ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
0 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้การเกณฑ์ทหาร 0 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
\3 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)......................
ลายมือซื่อ.............
( ................

ยื่นใบสมัครวับที.่ ..........เดือน

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานชองผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) หลักฐานครบ
( ) หลักฐานไม่ครบ
ลงซื่อ.............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.............................................)
ตำแหน่ง..............................................................
วันที.่ .........../ ............................../......................

............ผู้สมัคร
........................

)

.พ.ศ.................

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคณสมบัติเนื่องจาก...............................
ลงซื่อ...............................................ผ้ตรวจคณสมบัติ
(...............................................)ฃ
ตำแหน่ง....................................................
วันที.่ ................ / ............................./......................

ลำดับทีใ่ บสมัคร,

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
สังกัดสำนักงาบศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบ้ติการ

รูปถ่ายขนาด
๑ นิว้

......................... นามสกุล......
๑. ขื่อ .........
เชื้อชาติ................................. ศาสนา
สัญชาติ
.วัน
เดือน
.........ป ี.
เดือน ...............พ.ศ................อายุ
๒. เกิดวันที่
๓. เกิดที่ตำบล.................................... อำ๓ อ........................................... จังหวัด...................................................
๔. เลขที่บัตรประจำตัวประชาซน...........................................ออก ณ สำนักงาน............................................
เมื่อวันที่...................... เดือน........................................... พ.ศ...........................................................................
๔. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่......................... ถนน............................................ ตำบล.....................................................
อำเภอ..................................... จังหวัด...........................................โทรศัพท์.....................................................
๖. สำเร็จการศึกษาจาก..........................................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.............................สาชา/วิซ าเอก..............................................หลักสูตร......................ปี
๗. ความรู้ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................
ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฎิบัติงาบ'ประจำกลุ่มอำนวยการ สำนักงาบศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
0 รูปถ่ายชนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
0 สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน ๑ ฉบับ
0 สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
0 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ
\3 ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ
0 ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
0 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้การเกณท์ทหาร 0 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
0 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)......................
ลายมือขื่อ .............
( ................

ยื่นใบสมัครวันที.่ ..........เดือน

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานชองผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) หลักฐานครบ
( ) หลักฐานไม่ครบ
ลงขื่อ.............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.............................................)
ตำแหน่ง..............................................................
วันที่............/ .............................7 ......................

............ผู้สมัคร
........................ )

.พ.ศ.................

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคณสมบัติเนื่องจาก...............................
ลงขื่อ...............................................ผ้ตรวจคณสมบัติ
(...............................................)
ตำแหน่ง....................................................
วันที.่ ................/ ............................./ .....................

ลำดับทีใ่ บสมัคร,

ใบสมัครดัดเสือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง นิติกรปฏินัติการ
๑.

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ซื่อ......................................................................นามสกุล......................................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ........................................ศาสนา..............
เกิดวันที่................เดือน.........................พ.ศ................. อายุ............... ปี................... เดือน......................วัน
เกิดที่ตำบล.................................... อำ๓ อ...........................................จังหวัด...................................................
เลขที่บัตรประจำตัวประซาซน.......................................... ออก ณ สำนักงาน.............................................
เมื่อวันที.่ ......................เดือน...........................................พ.ศ..................................................... .....................
ที่อยู่ป้จจุบันเลขที.่ ........................ ถนน............................................ตำบล......................................................
อำเภอ.....................................จังหวัด......................................... .โทรศัพท์.....................................................
สำเร็จการศึกษาจาก..........................................................................................................................................
ได้รับวุฒ ิการศึกษา............................. สาขา/วิซ าเอก.............................................หลักสูตร.......................ปี
ความรู้ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................
ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงาน'ประจำกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
0 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
0 สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน ๑ ฉบับ
0 สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
0 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ
0 ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ
0 ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
0 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้การเกณฑ์ทหาร 0 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
0 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ).......................
ลายมือซื่อ.............
( ................

ยื่นใบสมัครวันที่...........เดือน

บันทีกฃองเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็บว่า
( ) หลักฐานครบ
( ) หลักฐานไม่ครบ
ลงซื่อ............................................ เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(

รูปถ่ายขนาด
๑ นิว้

.........................................)

ตำแหน่ง..............................................................
วันที.่ ......../ .........................7..................

............ผู้สมัคร
........................)

.พ.ศ.................

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก................................
ลงซื่อ.............................................. ผู้ตรวจคุณสมบัติ
( ......................................................................)

ตำแหน่ง....................................................
วันที่................./ ............................../ .....................

