ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ"างเป#นลูกจ"างชั่วคราว ตําแหน)ง ยาม
--------------------------------ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจางเป'นลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหน,งยาม ปฏิบัติหนาที่ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด,วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24
กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวที่จาง
จากเงินงบประมาณรายจ,าย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ:วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจางเป'นลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหน,งยาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดการจ"าง
1.1 ตําแหน,งยาม จํานวน 1 อัตรา
1.2 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท,า
1.3 อัตราค,าจาง 9,000บาท/เดือน
2. ขอบข)ายการปฏิบัติงาน
2.1 การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพย:สินของทางราชการ ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.2 การจัดระเบียบการจราจรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 รักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่ การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และครุภัณฑ:
2.4 ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู"สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เพศชาย
2.3 มีอายุไม,ต่ํากว,า 18 ปGบริบูรณ: และไม,เกิน 55 ปGบริบูรณ: นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย
2.4 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท,า
2.5 ไม,เป'นบุคคลลมละลาย
2.6 ไม,เป'นผูมีกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟIJนเฟKอน
ไม,สมประกอบ หรือเป'นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว,าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.7 ไม,เป'นผูดํารงตําแหน,งขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
2.8 ไม,เป'นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญาเวนแต,เป'นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม,เป'นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไล,ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน,วยงาน
อื่นของรัฐ
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4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงค:จะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
กลุ,มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ระหว,างวันที่ 30 ตุลาคม - 3
พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
5. เอกสารหลักฐานที่ใช"ในการสมัคร
(1) รูปถ,ายหนาตรง ไม,สวมหมวกและไม,สวมแว,นตาดําขนาด 1X 1.5 นิ้ว ถ,ายครั้งเดียวกัน
ไม,เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปRดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) วุฒิการศึกษา พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม,หมดอายุ พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(4) ทะเบียนบาน พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย:โรงพยาบาลของรัฐบาล จํานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง)
(6) หลักฐานอื่น ๆ เช,น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
(7) ผูสมัครคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว,า เป'นผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และตองกรอกรายละเอียดต,างๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเป'นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบว,าเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิซึ่งผูสมัคร นํามายื่นไม,ตรง หรือ
ไม,เป'นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว,าเป'นผูขาดคุณสมบัติ
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับให"ผู"สมัครรับรองสําเนาถูกต"องและลงชื่อกํากับไว"ด"วย
6. การประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิเข"ารับการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิและไม,มีสิทธิ
เขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
และทางเว็บไซต: http://www.saraburi2.org
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ:
8. เกณฑ<การตัดสิน
ผูผ,านการคัดเลือกจะตองไดคะแนนสอบสัมภาษณ: ไม,นอยกว,ารอยละ 50
9. วัน เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบ
สัมภาษณ: ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เป'นตนไป ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2
10. การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และทางเว็บไซต: http://www.saraburi2.org โดยจะประกาศเรียงลําดับจากผูที่ได
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผูผ,านการคัดเลือกมีคะแนนรวมเท,ากัน ใหผูที่ไดคะแนนภาคปฏิบัติมากกว,า
เป'นผูอยู,ในลําดับที่ดีกว,า หากคะแนนเท,ากันอีกใหผูที่สมัครก,อนอยู,ในลําดับที่ดีกว,า การตัดสินถือเป'นเด็ดขาด
จะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได
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11. การขึ้นบัญชีผู"ผ)านการคัดเลือก
บัญชีผูผ,านการ
นการคัดเลือก ใหใชไดไม,เกิน 1 ปG นับแต,วันประกาศขึ้นึ บัญชี และเมื่อพนกําหนด
การขึ้นบัญชีแลว ผูผ,านการคัดเลืือกรายใดยั
กราย งไม,ไดรับการว,าจาง ใหบัญชีผูผ,านการคัดเลือกดั
ก งกล,าวเป'นอันยกเลิก
12. การยกเลิกบัญชชีผู"ผ)านการคัดเลือก
ผูผ,านการคัคัดเลื
เลอกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูนั้นมีกรณีใดกรณี
รณีหนึ่ง ดังต,อไปนี้
12.1 ผูนั้นั ไดข
ไดขอสละสิทธิ์ไม,เขารับการจัดจางในตําแหน,งที่ผ,านการค
การคัดเลือก
12.2 ผูนั้นั ไม,มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
12.3 ผูนั้นไม,เขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวันเวลาที่สํานักงาน
งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กําหนด
นด
13. เงื่อนไขการจ"
รจ"าง การจัดทําสัญญาจ"าง
13.1 การจัจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการ
ะการขึ้นบัญชีผูผ,านการคัดเลือก
เป'นหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิมาจัดทําสัสญญาจางเป'นลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหน,ง ยาม และใหมารายงานตัว
ตามวันเวลาที่กําหนด จึงเป'นหนาที
าที่ขอองผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ
ารขึ้นบับญชีผูผ,านการสอบคัดเลือก
หากไม,ไปรายงานตัว ถาพนเวลาดั
าดังกล
กล,าว จะถือว,าสละสิทธิ และถูกยกเลิกประกาศรายชื
ายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผ,าน
การคัดเลือกเป'นการเฉพาะราย
นการคัดเลือกตามจํานวนที่ประกาศรับสมัคร จะไดรับการจั
การจดทําสัญญาจางเมื่อไดรับ
13.2 ผูผ,านการ
อนุมัติงบประมาณจากสํานักงานคณะ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลาการจางตาม
างตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ทั้งนี้ ใหผูผ,านการคัดเลือกเตรียมผูผูค้ําประกันที่เป'นขาราชการมาค้ําประกันในวันทําสัญญาจ
ญาจาง สําหรับการต,อสัญญา
จางเป'นไปตามงวดเงินจัดสรรจากสํ
ากสํานนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามผลก
ามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
13.3 การจางล
จางลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหน,ง ยาม ไม,มีขอผูกู พันต,อเนื่องที่จะนําไปสู,การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป'นลูกู จาง
จางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ หากผูใดปร
ูใดประสงค:จะบรรจุเป'นพนักงาน
ราชการหรือขาราชการ ตองดําเนินินการ
การสมัครสอบแข,งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ: วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผูอํานวยการสํ
ารสํานนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการ
าชการแทน
ผูอํานวยการส
ารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ"างเป#นลูกจ"างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน)งยาม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ลงวันที่ 25 กันยายน ๒๕60)
……………………………………………………………….
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือก
ดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ:
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวและจัดทําสัญญาจาง

ระหว,างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560
ระหว,างวันที่ 30 ตุลาคม 3 พฤศจิกายน 2560
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕60
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ ทุกกระบวนการดําเนินการที่สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

