
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด ้วย สำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศ ึกษาประจวบค ีร ีข ันธ ์ เขต ๑ จะดำเนินการ 
รับสมัครคัดเส ือกบุคคลเป ็นลูกจ้างขั่วคราวรายเด ือน ตำแหน่งเจ้าหน้าท ี่ผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานด้านลูกเส ือ ประจำ 
สำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือ 
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพ ื่อให้การดำเน ินการดังกล่าวเป ็นไปตามวัตถุประสงค์ 
อ า ศ ัย อ ำน า จ ต า ม พ ร ะ ร าข บ ัญ ญ ัต ิก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้าง แ ล ะ ก า ร บ ร ิห า ร พ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  พ .ค- ๒ £๖ ๐  
ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐ ค ำส ั่งส ำน ัก งาน ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ก าร ศ ึก ษ าข ั้น พ ื้น ฐ าน  
ท่ี ๑ ๓ ๔ ๐/๒ ๔ ๖ ๐  สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ส ิงหาคม พ .ศ . ๒๔๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครคัดเสือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ผู้ป!]'บัติงานด้านลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ซ่ือตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา
วิธีการจ้างและอัตราคำจ้าง จ้างเหมาบริการ เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ 

และจะทำการจ้างต่อ เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ มีดังน้ี

๒.๑ วัน/เวลาปฏิบัติงาน
๒.๑.๑ วันทำงานปกติ วันจันทรี -  วันศุกรี
๒.๑.๒ เวลาทำงานปกติ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.
๒.๑.๓ วันหยุดทำงาน ให้เป็นไปตามวันหยุดราชการ

๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๒.๒.๑ วางแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาซาด ผู้บำเพ็ญประโยซน่ 

โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ
๒.๒.๒ งานกลั่นกรองและวางระบบการเสนอขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และผู้ตรวจการลูกเสือ
๒.๒.๓ ประสานงาน เตรียมการ และจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

และคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
/ ๒.๒.๔ ส่งเสริม.



- ๒-
๒.๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวกาขาด และผู้บำเพ็ญประโยซน์ 
๒.๒.๔ งานจัดกิจกรรมลูกเสือจังหวัดเนื่องในโอกาสวันสำคัญ 
๒.๒.๖ งานติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

และผู้บำเพ็ญประโยชน์
๒.๒.๗ งานจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี 

ยุวกาชาด ตลอดจนกลุ่มลูกเสือ และหมู่ยุวกาชาด 
๒.๒.๘ งานจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ เนตรนารี และหมู่ยุวกาชาด 
๒.๒.๙ งานขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ ลส. ต่าง  ๆ
๒.๒.๑๐ งานขออนุนัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
๒.๒.๑๑ งานขอเข็มบำเพ็ญประโยชน์
๒.๒.๑๒ งานควบคุมดูแลการใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๒.๒.๑๓ งานพัฒนา ปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๒.๒.๑๔ งานอำนวยความสะดวกในการัฝิกอบรมลูกเสือ เนตรนารี 
๒.๒.๑๔ ปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดขึ้น 

โดยดำเนินงานประซาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัด และรายงาน 
การปฏิบัติงานส่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เดือนละ ๑ คร้ัง

๒.๒.๑๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่ง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีลืทธึ๋สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุ'ไม่ตํ่าก'ว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร 
(๓) เปีนผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็น'ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาซิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตพื่นเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด 

ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญณัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดื
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ 

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาซน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

/ (๑๒) ไมเ่ปน็ผูเ้คย...



(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะได้กระทำผิดวินัย 
ตามพระราขบัญญตนิ้หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๓)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการห่รือเข้าปฎินัติงานใใMUวยงานของรัฐ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาชา และจะต้องได้รับอนุนัติ 
จากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย

๒) มีความรู้ความสามารถในการใข้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
๓) มีความรู้เบื้องด้นในการปฏิบัติงานลูกเสือ

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม -  ๒ มิถุนายน ๒๔๖๔ 
ภาคเข้าเวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราฃการ)

๔.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว 

(ถ่ายไวิไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีซื่อผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิจบการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ 

การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 

(๔) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ ฉบับ 
(๖) สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ (ถ้ามี) เข่น ใบเปลี่ยนซื่อ -  ซ่ือสกุล (กรณีซ่ือ - ซ่ือสถุล

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน), ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญทางทหาร อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๘) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวขกรรม 

ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๙ 
และเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด ๑๙

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และลงซื่อกำกับไว้ทุกหน้า 
(ด้านล่างขวามือAwต้องซีดฆ่า) พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในการสมัครด้วย

๔. การประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิ, เข้ารับการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธึ๋ 

เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๖๔ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ และหรือทางเว็บไซต์ http://www.pck® .go.th

/ ๖. หลักสูตร...

http://www.pck%c2%ae.go.th


๖. หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมิน ดังนี้
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(การสอบข้อเขียนแบบปรนัย) คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน
ภาค ข. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

*หลักสูตรการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๗. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือก 
ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ ตามกำหนดการดังนี้

วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนนเต็ม

วันเสาร์ที่ 
๑๑ มิถุนายน 

๒๔๖๔

๑๐.๓๐ น. -  ๑๒.๐๐ น. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียนแบบปรนัย)

๗๐ คะแนน

๑๓.๓๐ น. เนินด้นไป ภาค ข. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ๓๐ คะแนน

* สถานที่ดำเนินการสอบจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการคัดเลือก
๘. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ตํ่าก'ว่าร้อยละ ๖๐ และจะประกาศเฉพาะ 
ผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น โดยเรียงลำดับคะแนนรวมทั้งสองภาค จากผู้ที่'ได้คะแนน'รวมสูงสุดลงมาตามลำดับ 
ในกรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน ภาค ก. มากกว่าเนินผู้ได้ลำดับที่ดีกว่า หากได้ 
คะแนน ภาค ก. เท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนน ภาค ข. มากกว่าเนินผู้ได้ลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ข.
เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเนินผู้อยูในลำดับที่ดีกว่า

๙. การประกาศรายซื่อและการขึ้นบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะประกาศผลการคัดเลือก 

ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
และหรือทางเว็บไซต์ http://w w w .pck® .go.th และบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ขึ้นบัญชีไว้หนึ่งปี

๑๐. ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะจัดทำสัญญาจ้างและ 

เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๔

(นายมังกรแก้ว ดรุณศึลนิ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึก'พาป'ร"'ถมศึกษาประจวบiธีรขัเนข้เขต •

http://www.pck%c2%ae.go.th


ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ 
ประจำสำนักงานลูกเลือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(แนบทา้ยประกาศสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์ เขต®สงวันท่ี ๑๘พฤษภาคม๒๕๖tะ)

ประกาศรบัสมคัร 
รับสมัคร

ประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธี ้
สอบคดัเลอืก
ประกาศรายขือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก 
รายงานตวัและจดัทำสญัญาจา้ง

วันพุธท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ระหว่างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม - ๒ มิฤนายน๒๕๖๕
ตงัแตเ่วลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.
(เวน้วนัหยดุราฃการ)
ภายในวนัที ่ ๖ มถินุายน ๒๕๖๕
วันเสารท์ี ่ ๑๑ มถินุายน ๒๕๖๕
ภายในวนัที ่ ๑๔ มถินุายน ๒๕๖๕
วันท่ี ๑๖ มถินุายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย์
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ประจวบครีขีนัธ ์ เขต ๑



หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ
ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ลงวันท่ี ๑๘พฤษภาคม ๒๔๖๔)

๑. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
(การสอบข้อเขียนแบบปรนัย) (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

(๑.๑) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองในบีจจุบัน
(๑.๒) ความรู้ความสามารถทั่วไปวิขาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(๑.๓) ความรู้ด้านธุรการและเลขานุการ
(๑.๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(๑.๔) พระราฃบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราขการ พ.ศ. ๒๔๔๐ 
(๑.๖) พระราขบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๔๑
(๑.๗) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม

และค่าบริการอื่นของค่ายลูกเสือในสังกัดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๖๓
(๑.๘) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

พุทธศักราช ๒๔๔๑
๒. ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)

(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
ให้ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยประเมินจาก 

(๒.๑) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
(๒.๒) บุคลิกลักษณะ ห่วงทีวาจา 
(๒.๓) วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
(๒.๔) การมืปฏิภาณไหวพริบ

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ตังน้ี


