ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.............................................................
ด้ ว ยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 15 ประสงค์ จ ะจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
อาศัยความตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 ลงวันที่
28 กันยายน 2559 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
ที่

ตําแหน่งว่าง

1 พนักงานบริการ
จํานวน ๑ อัตรา

๒ แม่บ้าน
จํานวน ๑ อัตรา

เงินเดือน ระยะเวลา
(บาท)
การจ้าง
๑. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 9,000 ก.ค. ๖๐ ถึง
30 ก.ย.60
หรือเทียบเท่า
๒. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) และสัญชาติไทย
๓. มีความซื่อสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม
๔. มีร่างกายแข็งแรง
๕. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ให้จําคุกและกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
๖. สามารถทํางานได้เต็มเวลา
๗. อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
2. เพศหญิง และสัญชาติไทย
3. มีความซื่อสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม
4. มีร่างกายแข็งแรง
5. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

9,000

ก.ค. ๖๐ ถึง
30 ก.ย.60
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ให้จําคุกและกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
6. สามารถทํางานได้เต็มเวลา
7. สามารถประกอบอาหารและซักรีดได้
8. อายุไม่เกิน 60 ปี
2. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่ เ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี สํ า หรั บ การเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12)
ไม่ เ ป็ นผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระทํ า ผิด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ กรกฎาคม
2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที่ 1
ตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป
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(2) บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนาภาพถ่ายอย่างละ
1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสําเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับด้วย
(3) หลักฐานการศึกษา(สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ)
(5) ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
(๖) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส(ในกรณีที่
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)พร้อมสําเนาภาพถ่ายอย่างละ 1 ฉบับ
(๗) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๐๐ บาท
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้ องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการทําสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม 2560
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที่ 1 ตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
หรือเว็ปไซต์ www.swyl.ac.th
6.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
6.๑ ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.2.1 ประสบการณ์ และผลงาน
6.2.2 สอบสัมภาษณ์
7. วัน เวลา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ยะลา จะดํ า เนิ น การประเมิ น ตามข้ อ 6.
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
8. เกณฑ์การตัดสิน
ต้องผ่านการประเมินในแต่ละด้านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
8.1 ในการจัดลําดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
8.2 หากคะแนน (ตามข้อ 8.1) เท่ากันจะพิจารณาเรียงลําดับที่สูงกว่าจากผู้ที่ได้คะแนนประเมิน
จากของ 6.1 และ6.2 ตามลําดับ
8.3 หากคะแนน (ตามข้อ 8.1, 8.2) เท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในลําดับที่สูงกว่า
9. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ โรงเรียนเฉลิม
พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ยะลา หมู่ ที่ 1 ตํ า บลบุ ดี อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา หรื อ เว็ ป ไซต์
www.swyl.ac.th ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 2560
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10. การจัดทําสัญญาจ้าง
10.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จะรับรายงานตัวผู้ได้รับการสรร
หาและเลือกสรรตามข้อ 9 เท่ากับจํานวนตําแหน่งว่าง ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 2560
10.2 หากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด จะไม่พิจารณาทําสัญญาจ้าง
หรือยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
10.3 ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่กําหนดจะหมด
สิทธิ์ได้รับการทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายสามารถ รังสรรค์)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

5

กําหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
............................................................................................................
2๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม 2560
๔ – ๗ กรกฎาคม 2560
๘ กรกฎาคม 2560
๑๑ กรกฎาคม 2560
๑๒ กรกฎาคม 2560
๑๓ กรกฎาคม 2560

- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
- ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก
- รายงานตัว
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