ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
.................................................................................
ด้ ว ยศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย สั ง กั ด ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปฏิบัติงาน
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย
เพื่อให้การดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เป็นไปตามคาสั่งคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559
และหนังสือด่วนที่สุดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04007/ว14297 เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรร
งบประมาณปี 2561 งบดาเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุม่ งาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ดูแล สอดส่อง และตรวจตราความปลอดภัยภายในพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่อให้พ้นจากการโจรกรรม
การก่อวินาศกรรม การจารกรรม และอุบัติภัย ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายแก่อาคารสถานที่ ทรัพย์สิน
ต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะการดูแล ป้องกันการลุกล้า บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ควบคุม
(2) อานวยความสะดวกแก่บุคคล ยานพาหนะ และการนาสิ่งของต่างๆ เข้า-ออกในพื้นที่ควบคุมของหน่วยงาน
(3) ประสานงานเกี่ ย วกั บ มาตรการและระเบี ย บปฏิ บั ติ กั บ ส่ ว นงานต่ า งๆ ภายในหน่ ว ยงานของตน
และกับหน่วยงานของรัฐอื่น
(4) วางมาตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย และก าหนดระเบี ย บปฏิ บั ติ ส าหรั บ ให้ ผู้ ที่ เ ข้ า มาในพื้ น ที่
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ปฏิบัติตาม รวมทั้งจัดทาแผนฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาเหตุ ร้ายหรืออุบัติภัยที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับหน่วยงานของตน
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000 บาท /เดือน
ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
(2) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
3. การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์จ ะสมั ครเข้ารั บ การคั ด เลื อกให้ ขอและยื่นใบสมัครด้ว ยตนเองได้ที่ศูน ย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 39 หมู่ 5 ตาบลปากแคว อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 6400 โทรศัพท์ 055-645297
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561 เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิด
รับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ” จานวน 1 ฉบับ โดย
จะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลใน
หลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัค ร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย
วัน / เวลา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
09.00 – 10.00 น. 1. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ
10.00 น. เป็นต้นไป 2. คุณลักษณะส่วนบุคคล
รวม

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

หมายเหตุ
สอบข้อเขียน

50 คะแนน
100 คะแนน

สอบสัมภาษณ์

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลื อกสรรได้คะแนนรวมเท่า กัน ให้จัดเรียงลาดับที่
จากคะแนนสอบ ดังนี้
ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาค
ความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้เท่ากัน
ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน
ให้พิจารณาลาดับที่ก่อนหลังในการสมัคร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลาดับคะแนน ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ ศูน ย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโ ขทัย โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
การยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อสรรหาตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะทาสัญญาตามวันและเวลาที่กาหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นางพัทธยา ชนะพันธ์)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย

เอกสารแนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย กาหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
จานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ที่
1
2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร

3
4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ดาเนินการสอบ
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
ประกาศคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุโขทัย

5
6

วัน/เดือน/ปี
23 กุมภาพันธ์ 2561
23 กุมภาพันธ์2 มีนาคม 2561
3 มีนาคม 2561
5 มีนาคม 2561
6 มีนาคม 2561
7 มีนาคม 2561

หมายเหตุ

