
 
 

   
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

…………………………………… 
 

 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2554  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ
พนักงานราชการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   1.1.1 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา  

  1.2 กลุ่มงานบริการ 
   1.2.1 ตําแหน่งพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา 

(รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี) 

  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547  

  ระยะเวลาการจ้าง  นับต้ังแต่วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่  30 กันยายน 2565 ซึ่งอาจต่อ
สัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและมีผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดี 
 

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัคร 
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ     
   (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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   (8) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันทําสัญญาจ้าง ) 
   (9) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการได้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร  89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครแล้ว 
ได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้เช่นกัน หากยังคง   
สมณเพศอยู่ในวันสอบ 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังน้ี 
   2.2.1 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
    (2) มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2.2 ตําแหน่งพนักงานธุรการ 
    (1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา 
    (2) มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ 
 

 3.  การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เลขที่ 389/5 หมู่ที่ 4 ถนนดอนนก      
ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่าน้ัน 

  3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (1) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัคร
วันสุดท้าย จํานวน 1 ชุด 
   (2) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จํานวน 1 ชุด 
   (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ชัดเจน จํานวน 1 ฉบับ 
   (4) สําเนาทะเบียนบ้าน  (ซึ่งปรากฏข้อมูลชัดเจน)  จํานวน 1 ฉบับ 
   (5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายคร้ังเดียวกัน) จํานวน 3 รูป 
   (6) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส  (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  (กรณี
ช่ือ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร จํานวน 1 ชุด 
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   (7) หลักฐานเป็นเอกสารที่แสดงว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบจํานวน 3 เข็ม 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยมีเอกสารรับรองซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือ
หลักฐานการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ด้วยวิธี Real-time PCR (RT-PCR)  หรือวิธี  Antigen Test Kit 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ช่ัวโมง แสดงเอกสารใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารผลการตรวจเช้ือดังกล่าว ซึ่งออก
โดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 
  

 ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและให้ผู้สมัคร
เขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือช่ือกํากับไว้ทุกฉบับด้วย  ที่มุมล่างด้านขวาของเอกสาร  
  3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ  
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน 300 บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของผู้สมัครภายหลัง ปรากฏว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครมาต้ังแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการคร้ังน้ี และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมการสอบแต่อย่างใด 
  

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565  ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  และทางเว็บไซต์  www.surat1.go.th   
 

 5. หลักเกณฑ์ หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ 
โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ดังน้ี 
  5.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังน้ี 
   5.1.1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เป็นการทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 
   (1) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ความเข้าใจใน
การอ่านภาษาไทย การจับใจความสําคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
   (2) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงคํา 
ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ 
หรือแบบจําลองต่าง ๆ และ 
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   (3) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล 
   5.1.2 วิชาภาษาอังกฤษ  เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือวัดความเข้าใจใน
หลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สํานวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมท้ังในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึง
ความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทําความเข้าใจ
ในสาระของข้อความหรือบทความ 
   5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   
   ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสารจากใบสมัคร หรือวิธีการอ่ืนที่
เหมาะสม ดังน้ี 
   (1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)   
    พิจารณาจาก การตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 
   (2) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)  
    พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา บุคลิกภาพ การสื่อสาร 
   (3) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (10 คะแนน)  
    พิจารณาจากความเช่ือมั่นในตนเอง ความม่ันคงทางจิตใจ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ตามความสามารถ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
   (4) การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)  
    พิจารณาจาก การประมวลการตอบคําถาม โดยมีหลักคิด และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 
   (5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ (10 คะแนน)  
    พิจารณาจาก กระบวนการคิดซึ่งสามารถประยุกต์ทฤษฎีจนนําไปสู่การคิดค้นสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่และเจตคติและอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพ 

 ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และเม่ือผ่านการเกณฑ์
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) โดยได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป 
 

 6. เกณฑ์การตัดสิน 
  6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่
สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
  6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 แต่ละคร้ัง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
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 7. วันและเวลาในการสรรหาและเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะทําการสรรหาและเลือกสรร
โดยการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามกําหนดการ ดังน้ี 
 

วัน/เวลา รายการ 
คะแนนเต็ม 
150 คะแนน 

วิธีการประเมิน 

วันที่ 19 มีนาคม 2565    
เวลา 09.00 - 11.00 น. ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  

 
100 คะแนน 

 
สอบข้อเขียน 

    

วันที่ 26 มีนาคม 2565    
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  50  คะแนน สอบสัมภาษณ ์
    

 
  

 สําหรับสถานทีป่ระเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และหรือประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์) จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ แต่ละคร้ัง 
 

 8. การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชีผูผ้า่นการสรรหาและเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
สรรหาและเลอืกสรร ภายใน วันที่ 29 มีนาคม 2565     ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 และทางเว็บไซต์  www.surat1.go.th   
  8.1 การประกาศรายช่ือ 
   8.1.1 จําแนกตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
   8.1.2 บัญชีรายช่ือแต่ละตําแหน่ง จะเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสมัภาษณ์) สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่
ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผูท้ี่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
  8.2 การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร มีกําหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด หรือมี
การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรใหม่ และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
   1) ผู้น้ันได้รับการจ้างตามตําแหน่ง 
   2) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด 
   3) ผู้น้ันขอสละสิทธิการจ้าง 
   4) บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   5) มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
   6) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้น้ันมีคณุสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และหรือไม่
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับสมคัรกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัครน้ี  
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเปน็พนักงานราชการ 
แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

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

 
 

ประกาศรับสมคัร       ภายใน วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2565 
รับสมัคร  (ในวันและเวลาราชการ)     วันที่   21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) ภายใน วันที่ 4 มีนาคม 2565 
ดําเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน)   วันที่ 19 มีนาคม 2565 
ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1   ภายใน วันที่ 22 มีนาคม 2565 
ดําเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)  วันที่ 26 มีนาคม 2565 
ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร    ภายใน วันที่ 29 มีนาคม 2565 
รายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจ้าง     วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ประกาศ ณ วันที่  9  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 

…………………………………… 
 

ชื่อตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท 
อัตราว่าง  จํานวน 1 อัตรา  ตําแหน่งเลขที่ พ311839 
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
   (1) รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง 
และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ 
หรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการบริหาร หรือความม่ันคง 
  (2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบ้ืองต้น เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้
สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 
  (3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงานแผนงาน 
โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
  (4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงานหรือ
กําหนดยุทธศาสตร์ 
  (5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพ่ือประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบายตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบริการ 
  (1) รวบรวมข้อมูลเพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการ 
  (2) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผนเพ่ือ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
 2. มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรร  
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กําหนด 
ดังต่อไปน้ี 
 1. การประเมนิสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยการสอบข้อเขียน  
 2. การประเมนิสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) โดยการสอบสัมภาษณ์ 
  ผู้ที่จะมีสทิธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  แลว้    
  (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร ข้อ 5) 
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ชื่อตําแหน่ง  พนักงานธุรการ 
กลุ่มงาน  บริการ 
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 
อัตราว่าง  จํานวน 1 อัตรา  ตําแหน่งเลขที่ พ101106 
สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ 
จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมี
หลักฐานตรวจสอบได้ 
  (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ
สะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ 
  (3) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือ
นําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 2. ด้านการบริการ 
  (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
  (2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
  (3) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา 
 2. มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ 

หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรร  
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กําหนด 
ดังต่อไปน้ี 
 1. การประเมนิสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยการสอบข้อเขียน  
 2. การประเมนิสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) โดยการสอบสัมภาษณ์ 
  ผู้ที่จะมีสทิธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  แลว้    
  (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร ข้อ 5) 

……………………………………… 


