ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเหมาบริการ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
------------------------

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ประสงครับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจางเหมาบริการ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงที่รบั สมัคร
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่จางเหมาบริการตาม
เอกสารแนบทายประกาศ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 1 อัตรา อัตราคาจางเหมาบริการ 9,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันที่ 3
ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์รบั สมัคร
2.1 ผูส มัครตองมีคณ
ุ สมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 50 ปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(7) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(8) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหหยุดงาน
เปนการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงาน หรือพักราชการ
(9) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(11) ไมเปนผูเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน กรณีหยอนความสามารถ บกพรองในการหนาที่หรือประพฤติตนไมเหมาะสม หรือกรณี
มีมลทิน หรือมัวหมอง ในกรณีที่ถูกสอบสวน
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2.2 ผูสมัครตองมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
(1) เปนเพศชาย และพนพันธะการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
(2) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาประโยคมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
(3) มีความรู ความสามารถ ความชํานาญในการขับรถยนต และทราบเสนทาง
การจราจรเปนอยางดี มีความรูความเขาใจในการบํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และมีความรู
พื้นฐานดานเครื่องยนต สามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดในกรณีที่รถยนตเครื่องขัดของ
(4) มีใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคลตามกฎหมาย
(5) มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
รถยนตและการขนสงเปนอยางดี มีความประพฤติ มีมรรยาทและวินัยในการขับขี่รถยนต
และไมติดยาเสพติด
(6) สามารถปฏิบัติงานไดในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการไดทุกกรณี
ทั้งนี้ ตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวัน
เปดรับสมัครวันสุดทาย
พระภิกษุ หรือสามเณร ไมมีสิทธิสมัครและไมอาจใหเขาคัดเลือกได ตามนัย
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และกรณีสมัครคัดเลือก
ไวแลว และไดบวชเปนพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไมอาจใหเขาคัดเลือกไดเชนกัน หากในวัน
ทําการคัดเลือกยังคงสมณเพศ
3. วัน เวลา สถานที่สมัครเขารับการคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ระหวางวันที่ 8-14
พฤศจิกายน 2561 (ไมเวนวันหยุดราชการ) ภาคเชาระหวางเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบาย
เวลา 13.00 น. - 16.30 น. โดยไมตองชําระคาธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก
4. เอกสารที่ตอ งนํามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
(1 นิ้ว) ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาของบาน พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(4) ประกาศนียบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาโดยตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย
จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
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(5) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายจากกรมการขนสงทางบก
จํานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทยซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2553) ที่ออกใหไมเกิน 30 วัน จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาหลักฐานแสดงการพนพันธะทางทหาร ไดแกใบสําคัญ สด.8 หรือ สด.43
(8) หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือแกไขวัน เดือน
ปเกิด (ถามี)
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาที่
รับสมัครดวยและใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง”และลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ
(2)-(8) และผูสมัครตองแตงกายตามประเพณีนิยม กลาวคือ บุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาวผา
ดวยสีสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ทาง website : www.skarea2.go.th
6. วัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรการคัดเลือก
จะทําการคัดเลือก ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 และสถานที่สอบจะแจงใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก สําหรับตารางสอบกําหนดดังนี้
เวลา
วันที่ 18 พ.ย. 2561
09.00 น. เปนตนไป

หัวขอการประเมินบุคคล
ประเมินความรูความรูความสามารถ
และความเหมาะสมกับตําแหนง
- ความรูความสามารถ ทักษะที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน และประสบการณในการทํางาน
- สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการทํางาน
ในตําแหนงที่จาง
- คุณลักษณะอื่น ไดแก ประวัติสวนตัว
และการศึกษา บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา
วุฒิภาวะทางอารมณ ปฏิภาณไหวพริบ
ทัศนคติตอระบบงานราชการ
รวม

คะแนน

50
50

50
150
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7. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีในตําแหนงนั้นตองไดคะแนนการประเมิน
ความรูความสามารถและความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ 60 กรณีที่ไดคะแนนรวมเทากัน
จะจัดลําดับโดยเรียงลําดับตามเลขประจําตัวผูสมัครจากนอยไปมาก
8. บัญชีผูคัดเลือกได
บัญชีผูไดรับคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไวมีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับแตวันประกาศบัญชี
ผูคัดเลือกได แตถามีการคัดเลือกสําหรับตําแหนงเดียวกันอีก และไดขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดใหมแลว
บัญชีผูคัดเลือกไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก นอกจากนี้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูนั้นไดรับการวาจางไปแลว
(2) ผูนั้นสละสิทธิ์ในการรับการวาจาง
(3) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการวาจางตามกําหนดเวลา
(4) ผูนั้นไมสามารถเขาปฏิบัติหนาที่ตามกําหนดเวลาที่รับการวาจางได
9. การประกาศรายชื่อผูผ านการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายชื่อ
ผูไดรับคัดเลือก ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตามลําดับที่ที่สอบคัดเลือกได ตามเงื่อนไข
เกณฑการตัดสินในขอ 7 ทาง website : www.skarea2.go.th
10. การจางและเงื่อนไขการสัง่ จาง
10.1 อัตราคาจาง เดือนละ 9,000 บาท
10.2 จางในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่
30 กัน ยายน 2562 ภายใตเ งื่อ นไขที่ สํ า นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระแก ว เขต 2
กําหนด อนึ่ง ไมผูกพันการจางในครั้งตอไป และจะประเมินผลการปฏิบัติงานวามีความเหมาะสม
หรือจําเปนที่จะจางตอหรือไม เปนคราว ๆ ไป
10.3 ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ แตอยางใด และไมมีการเลื่อนขั้นคาจาง
10.4 ผูไดรับการจาง ในกรณีระหวางปงบประมาณของการจางหากปรากฏวา
เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจ
ในการจางอาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไข และจะไมมี
สิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น
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11. การจัดทําสัญญาจางผูผ านการคัดเลือก
11.1 ผูผานการคัดเลือกลําดับที่ 1 ใหไปรายงานตัวเพื่อรับการวาจางในวันที่
3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
11.2 การวาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
ตามประกาศผูผานการคัดเลือกตามลําดับมารับการจาง และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศ
ใหมารายงานตัว จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผาน
การสอบคัดเลือกสําหรับการจางครั้งตอไปจะมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกเปนรายบุคคล โดยสง
จดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูผูไดรับคัดเลือกที่ระบุไวในใบสมัคร โดยใหเวลามารายงานตัว
ไมนอยกวา 10 วันนับแตวันประทับตราของไปรษณียตนทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัว
11.3 การจางไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
11.4 ผลการคัดเลือกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
ถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายกําพล กระมล)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

บัญชีรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเหมาบริการ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(ทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
------------------------------

1. ขอมูล/จํานวน/ระยะเวลาการจาง เกี่ยวกับตําแหนงที่จาง
ชื่อตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
ระยะเวลาการจาง 3 ธ.ค. 2561-30 กันยายน 2562
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หนาที่ขอบขายและความรับผิดชอบ
(1) ปฏิบัติงานขับรถยนตสวนกลางของราชการไปในราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(2) ปฏิบัติงานรับ-สงเอกสาร กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในราชการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(3) ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูลพื้นฐานใหกับบุคคลผูมาติดตอราชการ หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
(4) บํารุงรักษา ตรวจสอบระบบตาง ๆ ของรถยนตใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และใชงาน
ไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และทําความสะอาดรถยนตทั้งภายนอกและภายในอยางสม่ําเสมอ
(5) ชวยผลิตเอกสารตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
(6) ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
-----------------

