
 

 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ  

          สาํนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสํานักงานลกูเสือเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 
------------------------- 

 

 ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสํานักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานลูกเสือจังหวัดและลูกเสือ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 
ลงวันที่ 26 เมษายน 2552  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ   เรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว  
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที ่ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที ่24 กรกฎาคม 2560 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป็นลกูจ้างช่ัวคราว โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 

 1. ตําแหน่งทีจ่ะดําเนินการสรรหาและเลอืกสรร 
  1.1 ช่ือตําแหน่ง  ลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จํานวน 1 อัตรา 
  1.2 ขอบข่ายงานท่ีให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาระงานของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดังน้ี 
   1.2.1 ปฏิบัติงานในการดูแลค่ายลูกเสือจังหวัด 
    1) งานดูแลสถานที่ ดูแลระบบนํ้าประปา และระบบไฟฟ้า 
    2) งานประสานงานและติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น 
    3) งานอํานวยความสะดวกให้กับผู้มาขอใช้ค่ายลูกเสือ 
   1.2.2 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการท่ีหน่วยงานหรือสาํนักงานลกูเสือแห่งชาติกําหนดขึ้น 
   1.2.3 ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจการลูกเสือและเนตรนารี ในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 
    1) งานขออนุมติัผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
    2) งานชุมนุมลกูเสือ เนตรนารี ทุกระดับ 
    3) งานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ เน่ืองใน “วันวชิราวุธ” 
    4) งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
    5) งานขอเหรียญสดุดีลูกเสือ 
    6) งานขอเข็มบําเพ็ญประโยชน์ 
    7) งานขอต้ังกอง กลุ่ม และแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
    8) จัดทํารายงานกิจการลูกเสือประจําปี 
    9) งานฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี 
    10)จัดทําทะเบียนข้อมูลลูกเสอื เนตรนารี 
    11)งานพัฒนา และการขอใช้ค่ายลูกเสือ 
    12)งานพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี 
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  1.3 อัตราค่าจ้าง 
   อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ในปีงบประมาณ 2561 จะจ้างต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 สว่นในปีงบประมาณต่อไป จะจ้างได้เมื่อได้รบังบประมาณจากสํานักงานลกูเสือแห่งชาติ  
 

 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   (1) มีสญัชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไมเ่กินหกสิบปี 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาํผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรอื
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันทําสัญญาจา้ง ) 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
   (11)  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
   2.2.1 วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
   2.2.2 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่กิจการลูกเสือ 
   2.2.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
 

 3.  การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานทีใ่นการรับสมัคร 
   (1) ผู้ทีม่ีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ช้ัน 2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   
เลขที่ 389/5 ถนนดอนนก หมู่ที่ 4 ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ระหว่างวันที่  
13 - 19 กรกฎาคม 2561  ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   (2) ในวันย่ืนใบสมัคร ให้ผูส้มัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามประเพณีนิยม 

  3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายคร้ังเดียวกัน จํานวน 1 รูป) 
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   (2) วุฒิการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสําเนา 
จํานวน 1 ชุด 
   (3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับภาษาไทย  ฉบับจริงพร้อมสําเนา 
จํานวน 1 ชุด 
    ในกรณีไมส่ามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวย่ืนพร้อมใบสมัครได้  ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกได้  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กําหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมาย่ืนแทนได้ 
   (4)  บัตรประจาํตัวประชาชน   ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด  
   (5)  ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
   (6) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสําคญัการสมรส  (ถา้มี) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  (กรณีช่ือ- นามสกุล ใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
 ทั้งน้ี เอกสารทกุรายการ ให้ผูส้มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือกํากับไว้ด้วย  

 

  3.3  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทัง้ย่ืนหลกัฐานในการสมคัรให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มคีวามผิดพลาด 
อันเกิดจากผูส้มัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมต่รงตามคุณวุฒิของตําแหน่งทีส่มคัร อันมผีลทําให้ผู้สมัคร 
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งน้ีเป็นโมฆะ
สําหรับผู้น้ัน  และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได้ 
  

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการสรรหาและเลอืกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561  ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
และหรือทางเว็บไซด์  www.surat1.go.th  
 

 5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  50  คะแนน
รายละเอียดตามหลักสูตรการสรรหาแนบท้ายประกาศน้ี 
 

 6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  60   และจะประกาศ
เรียงลําดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหามีคะแนนรวมเท่ากัน ใหผู้้สมัครก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
 

 7. วัน เวลา และสถานท่ีสรรหาและเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จะดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรร  ในวันที่  25 กรกฎาคม  2561  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

สําหรบัสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรร 
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 8.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชรีายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร 
  8.1  การประกาศรายชื่อ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรได้    ภายใน วันที ่26 กรกฎาคม  2561     ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  และทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th   
  8.2  การขึ้นบญัช ี
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 จะขึน้บัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจากผู้ผา่นเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร มีกําหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่สํานักงานลูกเสือแห่งชาติกําหนด หรือมีการประกาศผลการ
สรรหาและเลอืกสรรใหม่ โดยขึ้นบัญชีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และบัญชี
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลกิการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณหีน่ึงดังต่อไปนี้ 
   8.2.1  ผู้น้ันได้รับการจ้างตามตําแหน่ง 
   8.2.2  ผู้น้ันไมม่ารายงานตัวรับการจ้างตามกาํหนด 
   8.2.3  ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิการจ้าง 
   8.2.4  บัญชีผูผ้่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   8.2.5  มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
 

 9.  การจัดทําสัญญาจ้างของผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรร 
  9.1 จะทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ครั้งแรก  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561   
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. - 09.30 น. โดยกําหนดระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง  ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยใช้รายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นหนังสือเรียกตัว
เพ่ือจัดจ้าง ตามจํานวนที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบ
ประกาศการข้ึนบัญชี  สําหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร  และจะต่อสัญญาจ้างอีก  เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
  9.2  เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)  หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเน่ือง จะ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจัดทําสัญญาจ้างต่อเน่ือง 
  9.3  กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง  โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  อน่ึง  อัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรบัเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ/ข้าราชการ  หากผูใ้ดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ  
ต้องดําเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการและองค์กรกลางกําหนด ตามลําดับ 
 

   ประกาศ ณ วันที่   4  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตําแหนง่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ  

          สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 (แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561) 

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

 
 

 1. ประกาศรับสมัคร     ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
 2. รับสมคัร       วันที่  13 – 19 กรกฎาคม 2561 
        (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 
 4. ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรร    วันที่  25 กรกฎาคม 2561 
 5. ประกาศผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรร   ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 6. รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจัดทําสัญญาจ้าง  วันที่  1 สิงหาคม 2561 
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชัว่คราว ตําแหน่งผูป้ฏิบัติงานลูกเสือ  

          สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561) 

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

 
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)   

ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร(จากหลักฐานการรับสมคัร)  โดยประเมินจาก 
 1. ความรู้ (10 คะแนน) พิจารณาจาก ประวัติการศึกษา สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสม ดังน้ี 
   - ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
   - ประสบการณ์ทางการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2. ความสามารถ (10 คะแนน) สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถทีจ่ะทํางานในหน้าที่ 
ความสามารถพิเศษ ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา
และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
 3. ประสบการณ์ (10 คะแนน)  สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาประสบการณ์การทํางาน การประกอบคุณงาม
ความดี การดําเนินกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 4. บุคลิกภาพทั่วไป (10 คะแนน)  พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งร่างกาย
และจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
   - บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
   - ความประพฤติและอุปนิสัย 
   - การปรับตัวและมนุษยสมัพันธ์ 
 5. ทัศนคติ  (10 คะแนน)  สมัภาษณ์เพ่ือพิจารณาทัศนคติ แรงจูงใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์    

 
 
 

 

************************ 


