ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน ตําแหน่งยาม
------------------------ด้วย สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสํานักงาน ตําแหน่งยาม ฉะนั้น อาศัยความตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สัง่ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การ
มอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสํานักงาน ตําแหน่งยาม จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่งและจํานวนที่รับสมัคร
กลุ่มงานที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มอํานวยการ
ชื่อตําแหน่ง
ยาม
จํานวนที่รับสมัคร
1 อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท และเงินสมทบประกันสังคม 5%
ระยะเวลาการจ้าง
นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2562
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
1) การดูแล ป้องกัน รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
2) การจัดระเบียบการจราจร ดูแลการผ่าน เข้า ออก ของบุคคลและยานพาหนะ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มสี ิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตา่ํ กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน่ เฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
-/(6) ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษ…..
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(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันทําสัญญาจ้าง )
(10) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(11) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร
2.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานทีใ่ นการรับสมัคร
(1) ผู้ทมี่ ีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ทกี่ ลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
(2) ในวันยื่นใบสมัคร ให้ผสู้ มัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามประเพณีนิยม กล่าวคือ แต่งกาย
สําหรับการปฏิบัติราชการ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับ
ถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครัง้ เดียวกัน จํานวน 1 รูป)
(2) หลักฐานแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมสําเนา
จํานวน 1 ชุด
(3) บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
(4) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชือ่ -นามสกุล (กรณีชื่อ- นามสกุล ใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง ด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ใช้ใบสมัครตามแบบที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กําหนด และจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในวันสมัคร
/ 4. การประกาศรายชื่อ .....
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4. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th
5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดําเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ บุคลิกภาพและทัศนคติ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ดังนี้
5.1 ความรู้ (10 คะแนน) พิจารณาจาก ประวัติการศึกษา สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ที่อาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
5.2 ความสามารถ (10 คะแนน) สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถที่จะทํางานในหน้าที่
5.3 ประสบการณ์ (10 คะแนน) สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาประสบการณ์การทํางาน การประกอบ
คุณงามความดี การดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
5.4 บุคลิกภาพทั่วไป (10 คะแนน) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
ทั้งร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา
- ความประพฤติและอุปนิสัย
- การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
5.5 ทัศนคติ (10 คะแนน) สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทัศนคติ แรงจูงใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
7. วัน เวลา และสถานทีส่ รรหาและเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการสรรหาและเลือกสรร
8.1 การประกาศรายชื่อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรได้ ภายใน วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th โดยการประกาศเรียงลําดับจากผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผสู้ มัครก่อนเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่ดีกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
/ 8.2 การขึ้นบัญชี .....
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8.2 การขึ้นบัญชี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร มีกําหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด หรือมี
การประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึ้นบัญชีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
และบัญชีผผู้ ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
8.2.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตําแหน่ง
8.2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด
8.2.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
8.2.4 บัญชีผผู้ ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
8.2.5 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
9. การจัดทําสัญญาจ้าง
9.1 จะทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งแรก ในวันที่ 18 เมษายน 2562
เวลา 08.30 น. - 09.30 น. โดยกําหนดระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30
กันยายน 2562 โดยใช้รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง
ตามจํานวนที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร จึงเป็นหน้าทีข่ องผู้ได้รับการคัดเลือกทีจ่ ะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี
สําหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่
ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
9.2 เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจัดทําสัญญาจ้างต่อเนื่อง
9.3 กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร หรือใน
ระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติ
ไม่เหมาะสมจะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง อัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นลูกจ้างประจําหรือข้าราชการ
ต้องดําเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ งค์กรกลางกําหนดตามลําดับ
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562
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กําหนดการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวที่จา้ งจากเงินงบประมาณ
ตําแหน่งยาม
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562)
----------------------------------------------------------1. ประกาศรับสมัคร

ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562

2. รับสมัคร

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562
(ในวันและเวลาราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ

ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562

4. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร

วันที่ 9 เมษายน 2562

5. ประกาศผู้ผา่ นการสรรหาและเลือกสรร

ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562

6. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดทําสัญญาจ้าง

วันที่ 18 เมษายน 2562

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

