
 

 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ 

ปฏิบัติงานในสํานักงาน ตําแหน่งยาม 
------------------------- 

 
 ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มคีวามประสงคจ์ะรบัสมคัรบุคคล 
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานในสํานักงาน  ตําแหน่งยาม ฉะน้ัน อาศัยความตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560  สัง่ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การ
มอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานในสํานักงาน ตําแหน่งยาม จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

 1. ชื่อตําแหนง่และจํานวนที่รับสมัคร 
  กลุ่มงานที่ปฏิบัติงาน  กลุ่มอํานวยการ 

  ช่ือตําแหน่ง   ยาม 

  จํานวนที่รับสมคัร   1 อัตรา 

  ค่าตอบแทน   เดือนละ 9,000 บาท และเงินสมทบประกนัสังคม 5% 

  ระยะเวลาการจ้าง  นับต้ังแต่วันทําสัญญาจ้าง  - 30 กันยายน 2562 

  ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ 
   1) การดูแล ป้องกัน รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ  
   2) การจัดระเบียบการจราจร ดูแลการผ่าน เข้า ออก ของบุคคลและยานพาหนะ ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง่ของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร  
  2.1  คุณสมบติัทั่วไป 
   (1)  มสีัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผูม้กีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรอืจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
 

-/(6)  ไม่เป็นผูเ้คยต้องรับโทษ….. 
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   (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (9)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันทําสัญญาจา้ง ) 
   (10)  ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรอื หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (11)  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร  
 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 
   สําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  
 

 3.  การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานทีใ่นการรับสมัคร 
   (1) ผู้ทีม่ีความประสงค์จะสมคัรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ช้ัน 2 สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ในระหว่างวันที ่ 25  มีนาคม  2562  ถึงวันที ่ 2 เมษายน 2562  ในวันและเวลาราชการ    
   (2) ในวันย่ืนใบสมัคร ให้ผูส้มัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามประเพณนิียม กล่าวคือ แต่งกาย
สําหรับการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับ
ถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายคร้ังเดียวกัน จํานวน 1 รูป) 
   (2) หลักฐานแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร 
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมติัจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมสําเนา 
จํานวน 1 ชุด 
   (3)  บัตรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
   (4) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสําคญัการสมรส  (ถา้มี) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  (กรณีช่ือ- นามสกุล ใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
 ทั้งนี ้ให้ผู้สมัครเขียนคาํรับรองสําเนาถูกต้อง ด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย 
  3.3  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ใช้ใบสมัครตามแบบที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 กําหนด และจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัคร พรอ้มทั้งย่ืนหลักฐานในการสมคัรให้ถูกต้องครบถ้วน ในวันสมัคร 
 

/ 4. การประกาศรายช่ือ ..... 
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 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการสรรหาและเลอืกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันที่  5 เมษายน 2562   ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  และทางเว็บไซด์  www.surat1.go.th  
 

 5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดําเนินการประเมินความรู้ 
ความสามารถ บุคลิกภาพและทัศนคติ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  50  คะแนน ดังน้ี 
  5.1 ความรู ้(10 คะแนน) พิจารณาจาก ประวัติการศึกษา สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความรู้ที่อาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  5.2 ความสามารถ (10 คะแนน) สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะทํางานในหน้าที่
  5.3 ประสบการณ์ (10 คะแนน)  สัมภาษณเ์พ่ือพิจารณาประสบการณ์การทํางาน การประกอบ
คุณงามความดี การดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  5.4 บุคลิกภาพทั่วไป (10 คะแนน)  พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล     
ทั้งร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
   - บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
   - ความประพฤติและอุปนิสัย 
   - การปรับตัวและมนุษยสมัพันธ์ 
  5.5 ทัศนคติ  (10 คะแนน) สมัภาษณ์เพ่ือพิจารณาทัศนคติ แรงจูงใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์  
 

 6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  60    
 

 7. วัน เวลา และสถานท่ีสรรหาและเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  
ในวันที่  9 เมษายน 2562  ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป   
 

 8.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชรีายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร 
  8.1  การประกาศรายช่ือ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรได้ ภายใน วันที่  10 เมษายน 2562   ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  และทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th     โดยการประกาศเรียงลําดับจากผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณทีี่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมคีะแนนรวมเทา่กัน ให้ผูส้มัครก่อนเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่ดีกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
 

/ 8.2 การข้ึนบัญชี ..... 
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  8.2  การขึ้นบัญชี 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร มีกําหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด หรือมี
การประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึ้นบัญชีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
และบัญชีผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
   8.2.1  ผู้น้ันได้รับการจ้างตามตําแหน่ง 
   8.2.2  ผู้น้ันไมม่ารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด 
   8.2.3  ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิการจ้าง 
   8.2.4  บัญชีผูผ้่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   8.2.5  มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
 

 9.  การจัดทําสัญญาจ้าง 
  9.1 จะทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งแรก  ในวันที่  18  เมษายน  2562   
เวลา 08.30 น. - 09.30 น. โดยกําหนดระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง ต้ังแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2562 โดยใช้รายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นหนังสือเรยีกตัวเพ่ือจัดจ้าง
ตามจํานวนที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมคัร จงึเป็นหน้าทีข่องผู้ได้รับการคัดเลือกทีจ่ะต้องทราบประกาศการข้ึนบัญชี
สําหรับการเรียกตัวในคร้ังต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่   
ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
  9.2  เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)  หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเน่ือง จะ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจัดทําสัญญาจ้างต่อเน่ือง
  9.3  กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร หรอืใน
ระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติ
ไม่เหมาะสมจะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง  โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
  อน่ึง  อัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรบัเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นลูกจ้างประจําหรือข้าราชการ  
ต้องดําเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขทีอ่งค์กรกลางกําหนดตามลําดับ 
   ประกาศ ณ วันที่   12  มีนาคม  พ.ศ.2562 
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กําหนดการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
ตําแหน่งยาม 

 (แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
ลงวันที่  12  มีนาคม พ.ศ.2562) 

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

 
 

 1. ประกาศรับสมัคร    ภายในวันที่  13 มีนาคม 2562 
  

 2. รับสมคัร      วันที่  25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 
       (ในวันและเวลาราชการ) 
  

 3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหาฯ ภายในวันที่  5 เมษายน 2562 
 

 4. ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรร   วันที่ 9 เมษายน 2562 
 

 5. ประกาศผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันที่  10 เมษายน 2562 
 

 6. รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจัดทําสัญญาจ้าง วันที่  18 เมษายน 2562 
 
 

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


