ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ยาม
...............................................................
ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจัง หวัดศรีสะเกษ สัง กัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้า ง
ชั่วคราว ฉะนั้น อาศัย อานาจตามคาสั่งสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ที่ ๔๔/๒๕๔๖ สั่ง ณ วัน ที่
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่ อ งมอบอ านาจปฏิ บั ติ ร าชการแทนเกี่ ย วกั บ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง
ยาม
๑.๒ ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (รวมประกันสังคมร้อยละ ๕)
๑.๓ ระยะเวลาจ้าง นับแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๔ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ตาแหน่ง ยาม
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าอาคาร อาคารเรียน อาคารสานักงาน และบริเวณทั่วๆไป ภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ (ผลัดเช้า:เวลา ๐๖.๐๐ -๑๘.๐๐น.
ผลัดเย็น:เวลา ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น.)
(๒) ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
(๓) ทาความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอรวมถึงดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดทั้งภายในและภายนอกสานักงานมิให้สูญหาย ซ่อมแซม
บารุงรักษารักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
(๔) บันทึกเหตุการณ์ระหว่างปฏิบัติงาน เสนอหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาเป็นประจาทุกวัน
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยกระทาทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
(๑๐) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
(๑๑) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (ยาม)
(๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มานะ อดทน และสามารถอยู่เวรยามตอนกลางคืนได้ ตั้งแต่เวลา
๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น.
๓. วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องธุรการ
อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๑ – ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเวลา
ราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔. การยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัคร
๑. ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และมี
หลักฐานครบถ้วน
๒. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๓. หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๔. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๕. บัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๖. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน
๗. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๘. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองการผ่านงาน
พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
ทั้งนี้สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้สมัครเท่านั้น

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรหา และคัดเลือก
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ และทาง
เว็บไซด์ www.sisaketspecial.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วันที่ / เวลา /สถานที่สอบ
สมรรถนะ
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - ปฏิบัติ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ - สัมภาษณ์
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐
๑๐๐

สอบปฏิบัติสอบ
สัมภาษณ์

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับคะแนน
สูงสุดตามลาดับลงมา โดยผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับโดยให้ผู้
ที่มาสมัครสอบคัดเลือกก่อน อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
ศูน ย์ก ารศึก ษาพิเ ศษ ประจาจัง หวั ดศรีส ะเกษ จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่ านการสอบคัด เลื อกความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ในวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจัง หวัด
ศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์ www.sisaketspecial.go.th
๙. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
๙.๑ บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ใช้ได้นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
๙.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
๙.๒.๑ ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่ง
๙.๒.๒ ผู้นั้นไม่สามารถรายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๙.๒.๓ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
๙.๒.๔ บัญชีผู้การคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
๙.๒.๕ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างต่อเมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณมาเรียบร้อยแล้ว
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกเป็น
หนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งยามครั้งแรก และให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่
กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งยามต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทา
สัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งยาม ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งยามไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ ยาม ในกรณีระหว่างปีง บประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๐.๖ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ
(นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ

