ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์)
เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน
.........................................
ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจัง หวัด สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิ ทย์) มีครูที่เกษียณอายุ
ราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ทาให้โรงเรียนขาดแคลนครู ซึ่ง อาจจะส่ง ผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษามีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจัดจ้างครูในตาแหน่งที่ขาด
อาศัยอานาจตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่ ๑๑๔๗/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอานาจการบริหาร
สถานศึ ก ษาให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาฯ ลงวั น ที่ ๒๐ ธั น วาคม ๒๕๕๕ ข้ อ ๒.๖ มอบอ านาจให้ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจ้างครูอัตราจ้างเป็นการเร่งด่วน เพื่อทดแทนครูในแต่ละกลุ่มสาระที่ขาดแคลน
จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวในตาแหน่งต่าง ๆ จานวน ๑ ตาแหน่ง
ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)
- วิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4
ของประกาศ ก.จ.จ. สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2547
ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย
(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม

-๒(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกดาเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการดาเนินคดี
(8) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบุคลากร ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑
ตุลาคม 256๑ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัครมี ดังนี้
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับ
รองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 รูป
5.2 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ 1 ชุด
5.3 ใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcrip) และปริญ ญาบัตร หรือ
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้ ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อนวัน
ปิดรับสมัคร 1 วัน ต้นฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
5.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
5.5 สาเนาเอกสารทางทหาร ส.ด.8 หรือ ส.ด. 43 จานวน 1 ชุด (เฉพาะผู้ชาย)
5.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิต้นฉบับพร้อมถ่ายสาเนา (สาหรับ
ผู้สมัครตาแหน่งผู้ช่วยครู) จานวน 1 ชุด
5.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ จานวน 1 ชุด
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ในวันยื่นใบสมัครในอัตราคนละ 100 บาท
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครนี้จะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้รับสมัครแล้ว

-๓7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) จะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 256๑ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
โรงเรี ย น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ๑ (ดอนสั ก ผดุ ง วิ ท ย์ ) และเว็ บ ไซด์ โ รงเรี ย นฯ
www.donsakwit.ac.th ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจดูรายชื่อเอง
8. วิธีการเลือกสรร
8.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) กาหนดการ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีกาหนด ซึ่งประกอบด้วย
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
8.2 โรงเรี ยนองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ๑ (ดอนสั กผดุ งวิ ทย์ ) จะด าเนิ นการ
เลือกสรรพนักงานจ้างโดยวิธีการตาแหน่งผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง) จะดาเนินการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและวิธีการ
สัมภาษณ์
9. กาหนด เวลา และสถานที่ดาเนินการเลือกสรร
กาหนดสอบในวัน เสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
เวลา
09.30 น. – 10.00 น.
10.00 น. – 12.00 น.
13.00 น. เป็นต้นไป

กาหนดสอบพนักงานจ้างฯ ตาแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
- รายงานตัวทุกตาแหน่ง
- สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
100
ตาแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
50
- ผลงานและประสบการณ์ทางาน
50
รวม
200

หมายเหตุ
ข้อเขียน

10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
11. กาหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรในวันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยจะปิดประกาศ ไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ๑ (ดอนสักผดุ งวิทย์ ) หรื อติดต่ อสอบถามได้ ที่ หมายเลขโทรศัพ ท์ 0-7737-1014 หรือ ทางเว็บ ไซด์
www.donsakwit.ac.th
12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะเรียงตามลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงลงมาตามลาดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมตาแหน่ง(สัมภาษณ์) มากกว่าเป็น

-4ผู้อ ยู่ ใ นล าดั บที่ สู ง กว่ า ถ้ า ได้ค ะแนนภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง (สัม ภาษณ์ ) เท่า กั น ให้ ผู้ ไ ด้ค ะแนนภาครู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่ า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับหมายเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลเลือกสรรแต่ถ้ามี
การเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บั ญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้ง นี้
เป็นอันยกเลิก
13. การแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ตามระยะเวลา ในกรณีครบสัญญาและไม่ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด
หรือไม่มีเงินในการจัดจ้างถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง การยกเลิกสัญญาตามกาหนดไม่เป็นข้อผูกพันธ์กับผู้จ้าง
อนึ่งสาหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้ง นี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัค รที่กาหนดไว้ หาก
ภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอสงวนสิทธิในการเลือกสรรและทาสัญญาจ้างและจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้
ทาสัญญาจ้างแล้ว
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๑

(นางเยาวเรศ พิริยสถิต)
รองผู้อานวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนองค์กาบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์)

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์)
เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2561
………………………………………………..
1. ตาแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) จานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2.มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา หรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ท. ก าหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ในสาขาวิชาเอกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) วิชาภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
- ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
*********

