
 
 
 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี๑ 
(ดอนสักผดุงวิทย์) 

เร่ือง   รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน 

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

  ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีครูท่ีเกษียณอายุ
ราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู  ท าให้โรงเรียนขาดแคลนครู ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และความเช่ือมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชน  สถานศึกษามีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจัดจ้างครูในต าแหน่งท่ีขาด  
อาศัยอ านาจตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ท่ี ๑๑๔๗/๒๕๕๕  เรื่อง  มอบอ านาจการบริหาร
สถานศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาฯ  ลงวันท่ี  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ข้อ ๒.๖ มอบอ านาจให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อจ้างครูอัตราจ้างเป็นการเร่งด่วน เพื่อทดแทนครูในแต่ละกลุ่มสาระท่ีขาดแคลน  
จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างช่ัวคราวในต าแหน่งต่าง ๆ  จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
ดังนี้  

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  
ต าแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)  

      - วิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน ๑ อัตรา 
       รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 
    

 2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4  
ของประกาศ  ก.จ.จ. สุราษฎร์ธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี  5 สิงหาคม  2547  
ดังนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปี 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                              (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ  หรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้ 
           (4.1)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
    (4.2) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (4.3)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม  
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    (4.4)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (4.5)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกด าเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการด าเนินคดี 
   (8)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
   (9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 3.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 4. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัคร  ให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ท่ี โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบุคลากร ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๑ 
ตุลาคม 256๑  ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ   
  

 5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัครมี ดังนี้ 
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับ

รองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือช่ือก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
  5.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6  เดือน  
จ านวน  2  รูป 
  5.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวนอย่างละ  1  ชุด   
  5.3 ใบแสดงวุฒิการศึกษา  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcrip) และปริญญาบัตร หรือ
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้  ท่ีแสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวัน
ปิดรับสมัคร 1 วัน ต้นฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน   1 ชุด     
  5.4 ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  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 าหรับ
ผู้สมัครต าแหน่งผู้ช่วยครู)  จ านวน 1 ชุด 
  5.7   หลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ  จ านวน  1  ชุด 

  6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  ในวันยื่นใบสมัครในอัตราคนละ  100  บาท    
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครนี้จะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้รับสมัครแล้ว 
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 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม 256๑  โดยจะปิดประกาศไว้  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์
โร ง เรี ยนอง ค์การบริหาร ส่วน จังหวั ด สุราษฎร์ ธ านี  ๑  (ดอน สักผดุงวิ ทย์ )  และ เว็บ ไซ ด์ โ ร ง เรี ยนฯ 
www.donsakwit.ac.th ให้เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครที่ต้องตรวจดูรายช่ือเอง   

   8. วิธีการเลือกสรร 
  8.1  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ก าหนดการ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
   (1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   (2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   (3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
  8.2  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) จะด าเนินการ
เลือกสรรพนักงานจ้างโดยวิธีการต าแหน่งผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง)  จะด าเนินการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและวิธีการ
สัมภาษณ์  

 9. ก าหนด เวลา และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
  ก าหนดสอบในวันเสาร์ท่ี ๑ พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  
 

ก าหนดสอบพนักงานจ้างฯ ต าแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)  
เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

09.30 น. – 10.00 น. - รายงานตัวทุกต าแหน่ง   
10.00 น. – 12.00 น. 
 
13.00 น. เป็นต้นไป 

- สอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ 
   ต าแหน่ง 
- สอบสัมภาษณ์    
- ผลงานและประสบการณ์ท างาน                                             

100 
 

50 
50 

ข้อเขียน 
 
 

 รวม 200   
  
 10. เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 11. ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรรในวันท่ี ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โดยจะปิดประกาศ ไว้  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์  0-7737-1014 หรือทางเว็บไซด์ 
www.donsakwit.ac.th 

 12. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะเรียงตามล าดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ 
ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  มากกว่าเป็น 
 
 

http://www.donsakwit.ac.th/
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ผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาครู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับหมายเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี นับต้ังแต่วันประกาศผลเลือกสรรแต่ถ้ามี
การเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก 

 13. การแต่งต้ัง 
  ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ตามระยะเวลา ในกรณีครบสัญญาและไม่ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด 
หรือไม่มีเงินในการจัดจ้างถือเป็นการส้ินสุดสัญญาจ้าง การยกเลิกสัญญาตามก าหนดไม่เป็นข้อผูกพันธ์กับผู้จ้าง 

  อนึ่งส าหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครท่ีก าหนดไว้ หาก
ภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอสงวนสิทธิในการเลือกสรรและท าสัญญาจ้างและจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีท่ีได้
ท าสัญญาจ้างแล้ว 
 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๑ 
 
 
 
                                                                               
             (นางเยาวเรศ  พิริยสถิต) 
       รองผู้อ านวยการ ปฏิบัติราชการแทน 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์กาบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ 
        (ดอนสักผดุงวิทย์)     
     
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ๑ 
(ดอนสกัผดงุวิทย)์ 

 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน  ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 2561 
                                              ……………………………………………….. 

 

1. ต าแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)  จ านวน ๑ อัตรา    

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  2.มี คุณวุฒิ ไม่ ต่ ากว่ าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรื อทางอื่น ท่ี  ก .ท.  ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ในสาขาวิชาเอกอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
          (๑) วิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน ๑ อัตรา 
       

 อัตราค่าตอบแทน 
- ได้รับค่าตอบแทน   เดือนละ  15,000  บาท 
 

********* 
       

 


