
 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี๑ 

(ดอนสักผดุงวิทย)์ 

เรื่อง   รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของโรงเรยีน 

......................................... 

  ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีครูที่

เกษียณอายุราชการ จ านวน ๓ ต าแหน่ง ท าให้โรงเรียนขาดแคลนครู ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการ

เรียนการสอน และความเช่ือมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชน  สถานศึกษามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล

ทั่วไปเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน  เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจัดจ้างครูในต าแหน่งที่ขาด  

อาศัยอ านาจตามค าสั่งองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่ ๑๑๔๗/ ๒๕๕๕  เร่ือง  มอบอ านาจการ

บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาฯ  ลงวันที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ข้อ ๒.๖ มอบอ านาจให้

ผู้บริหารสถานศึกษาแตง่ต้ังคณะกรรมการเพ่ือจ้างครอูัตราจ้างเป็นการเร่งด่วน เพ่ือทดแทนครูในแต่ละกลุ่ม

สาระที่ขาดแคลน  จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างช่ัวคราวในต าแหน่ง

ต่าง ๆ  จ านวน 3 ต าแหน่ง ดังน้ี  

 1. ต าแหน่งที่รับสมัคร ต าแหน่งผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง) ดังนี ้

          (1) วิชาคณิตศาสตร์   จ านวน 1 อัตรา 

       (2) วิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน 1 อัตรา 

       (3) วิชาแนะแนว   จ านวน 1 อัตรา 

         รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 
    

 2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 

  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม

ข้อ 4  ของประกาศ  ก.จ.จ. สุราษฎร์ธานี  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  5 

สงิหาคม  2547  ดังน้ี 

   (1) มีสัญชาติไทย 

   (2) มีอายุไมต่่ ากว่าสบิแปดปีบริบูรณ์  และไมเ่กิน  60  ปี 

   (3) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
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                              (4) ไมเ่ป็นผูม้ีกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าที่ได ้ ไร้ความสามารถ  หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้า ม

เบือ้งต้นส าหรับข้าราชการองค์การบรหิารสว่นจังหวัด  ดังนี้ 

         (4.1)  โรคเรือ้นในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

    (4.2) วัณโรคในระยะอันตราย 

    (4.3)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 

    (4.4)  โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 

    (4.5)  โรคพษิสุราเรือ้รัง 

   (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 

   (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 

   (7)  ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกด าเนนิคดีหรืออยู่ระหว่างการด าเนินคดี 

   (8)  ไมเ่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

   (9) ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

   (10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน  หรือลูกจ้างของ

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจา้งของราชการสว่นท้องถิ่น 
 

 3.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

 4. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร  ให้ติดต่อขอและย่ืนใบสมัครได้ที่ โรงเรียนองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) โดยให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ ระหว่างวันที่ 

12-20 ตุลาคม  2560  ต้ังแตเ่วลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ   
  

 5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัครมี ดังนี้ 

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครดว้ยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัคร

ได้รับรองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 

  5.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6  

เดอืน  จ านวน  2  รูป 

  5.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวนอย่างละ  1  ชุด   

  5.3 ใบแสดงวุฒกิารศึกษา  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcrip) และปริญญาบัตร หรือ

หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้  ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา         
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ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี

อ านาจอนุมัติกอ่นวันปิดรับสมัคร  1  วัน  ต้นฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน   1 ชุด     

  5.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลาง

ข้าราชการองค์การบรหิารสว่นจังหวัดก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดอืน  นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน  

1 ฉบับ   

  5.5  ส าเนาเอกสารทางทหาร  ส.ด.8  หรือ  ส.ด. 43  จ านวน  1 ชุด (เฉพาะผู้ชาย)  

  5.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิต้นฉบับพร้อมถ่ายส าเนา 

(ส าหรับผู้สมัครต าแหน่งผู้ช่วยครู)  จ านวน 1 ชุด 

  5.7   หลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ  จ านวน  1  ชุด 

  6. ค่าธรรมเนยีมการสมัคร 

  ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  ในวันย่ืนใบสมัครในอัตราคนละ  100  บาท    

เงินค่าธรรมเนียมการสมัครน้ีจะไมจ่่ายคืนให้ เมื่อได้รับสมัครแลว้ 

 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 โดยจะปิดประกาศไว้  ณ  ป้าย

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) และเว็บไซด์โรงเรียนฯ 

www.donsakwit.ac.th ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจดูรายช่ือเอง   

   8. วิธีการเลือกสรร 

  8.1  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์ )  

ก าหนดการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งที่องค์การบริหารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีก าหนด ซึ่งประกอบดว้ย 

   (1) ความรูข้องบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

   (2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน 

   (3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัตงิาน 

  8.2  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) จะด าเนินการ

เลือกสรรพนักงานจ้างโดยวิธีการต าแหน่งผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง)  จะด าเนินการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบข้อเขียน

และวิธีการสัมภาษณ์  

 9. ก าหนด เวลา และสถานที่ด าเนนิการเลือกสรร 

  ก าหนดสอบในวันเสาร์ที ่ 24 ตุลาคม 2560    ณ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  
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ก าหนดสอบพนักงานจ้างฯ ต าแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)  

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

09.30 น. – 10.00 น. - รายงานตัวทุกต าแหน่ง   

10.00 น. – 12.00 น. 

 

13.00 น. เป็นต้นไป 

- สอบภาคความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะ 

   ต าแหน่ง 

- สอบสัมภาษณ์    

- ผลงานและประสบการณท์ างาน                                             

100 

 

50 

50 

ข้อเขียน 

 

 

 รวม 200   

  

 10. เกณฑ์การตัดสิน  

  ผู้ผ่านการเลอืกสรรจะต้องเป็นผูส้อบได้คะแนนในแตล่ะภาคไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 60 

 11. ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร 

      องค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรรในวันที่  

25 ตุลาคม 2560 โดยจะปิดประกาศ ไว้  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด       

สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-7737-1014 หรือทาง

เว็บไซด์ www.donsakwit.ac.th 

 12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงลงมา

ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ เหมาะสมต าแหน่ง

(สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)

เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาครู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้

คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ไดรั้บหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผูอ้ยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี นับต้ังแต่วันประกาศผลเลือกสรร

แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันน้ันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ

เลอืกสรรในครัง้น้ีเป็นอันยกเลิก 

 13.การแต่งตั้ง 

  ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนองค์การบริหาร

สว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ตามระยะเวลา ในกรณีครบสัญญาและไม่ได้รับงบประมาณ

จากต้นสังกัด หรือไมม่ีเงินในการจัดจ้างถอืเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง การยกเลิกสัญญาตามก าหนดไม่เป็น

ข้อผูกพันธ์กับผู้จา้ง 
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  อน่ึงส าหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในคร้ังนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครที่

ก าหนดไว้ หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

หรือไมถู่กต้อง องค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอสงวนสทิธิในการเลอืกสรรและท าสัญญาจ้างและ

จะยกเลิกสัญญาจา้งในกรณีที่ไดท้ าสัญญาจ้างแล้ว 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

     ประกาศ  ณ  วันที ่ 12  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

                                                                               

                (นายภานุ  อ่ าใหญ่) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์กาบริหารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ 

        (ดอนสักผดุงวิทย์)     

     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 6 - 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ 

(ดอนสักผดุงวิทย์) 
 

เร่ือง  รับสมัครเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน  ลงวันที ่12 ตุลาคม 2560 

                                              ……………………………………………….. 
 

1. ต าแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)  จ านวน 3 อัตรา    

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ

ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

  4. ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลอืผู้เรยีน 

  5. ปฏิบัตงิานอื่นตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  2.มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก .ท. ก าหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีในสาขาวิชาเอกอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี ้ 

       (1) วิชาคณิตศาสตร์   จ านวน 1 อัตรา 

       (2) วิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน 1 อัตรา 

       (3) วิชาแนะแนว   จ านวน 1 อัตรา 
     

 อัตราค่าตอบแทน 

- ได้รับค่าตอบแทน   เดอืนละ  15,000  บาท 

 

********* 

       

 


