ฉบับที่ 23/2564

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจาเขตตรวจราชการ ที่ 13
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
..................................................................
ตามที่ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 5
เมษายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจาเขตตรวจราชการ ที่ 13 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 1 อัตรา ซึ่งจะดาเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 และประกาศ
ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจาเขตตรวจราชการ ที่ 13 สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจาเขต
ตรวจราชการ ที่ 13 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม
2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ หอประชุมพิมานพรหม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังรายละเอียดและปฏิทินที่แนบมา
พร้อมนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564

(นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมั ย์ เขต 1

ปฏิทินการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าทีท่ ี่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจาเขตตรวจราชการ ที่ 13 (สพป.บุรรี ัมย์ เขต 1)
กาหนดการ

วัน/เดือน/ปี

1.รับสมัคร

วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564
(ในวันและเวลาราชการ)

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

3. สัมภาษณ์

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
************

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจาเขตตรวจราชการ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
..................................................................
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจาเขตตรวจราชการ ที่ 13 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 1 อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2562
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24กรกฎาคม
2560 เรื่อง แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1453 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง
จัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจาเขตตรวจราชการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง
การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 และหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่ วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
2563 เรื่ อ ง การด าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และโดยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับลดเวลาและวันทางานของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งนัก จัดการงานทั่วไป ประจาเขต
ตรวจราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำง
1.1 พนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษา
ประจาเขตตรวจราชการ ที่ 13 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน
18,000 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง
นับตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา
ประจาเขตตรวจราชการเปลี่ยนแปลง ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ณ สถานที่ตั้งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจาเขตตรวจราชการ ที่ 13 (สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1)
/2. ขอบข่าย….

-2 2. ขอบข่ำยและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
2.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน ของคณะกรรมบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจาเขตตรวจ
ราชการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการของหน่วยงานทางการศึกษาใน
กลุ่มพื้นที่การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจาเขตตรวจราชการในการบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป
2.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของประธานในการประชุมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจาเขตตรวจราชการ
ติดต่อประสานงานในการประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุม การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการประชุม
2.4 ดาเนินการจัดเตรียมสถานที่การจัดประชุม เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงาน
การประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2.5 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งของประธานกรรมการคณะกรรมการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป
2.6 ช่วยปฏิบัติงานด้านข้อมูลบุคคลของคณะทางานในเขตตรวจราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.7 รวบรวมข้อมูลและช่วยปฏิบัติ งานด้านพัสดุ การจัดซื้อจั ดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบ
ราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ให้ เป็น ไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการพัส ดุ เพื่อให้ ได้วัส ดุ
สานักงานที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
2.8 ร่วมปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ได้รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง
2.9 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนสานักงานในภาพรวม ให้บรรลุ
ภารกิจที่กาหนดไว้
3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
เป็นพนักงำนรำชกำร (ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป)
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาพท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นผู้ไร้สามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2549 ดังนี้
1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2) วัณโรคในระยะติดต่อ
3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

/(6) ไม่เป็นผู้…

-3(6) ไม่เป็ น ผู้อยู่ ในระหว่างสั่ งพักราชการ ถูกสั่ งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้รับ
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรในวัน ที่ทาสั ญญาจ้าง จะต้อ งไม่ เป็นข้ าราชการหรือลู กจ้างของส่ ว นราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
3.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
4. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.brm1.go.th ยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
5. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร เอกสารทุกฉบับให้มีฉบับจริง และสาเนา อย่างละ 1 ชุด
(รับรองสาเนาถ้วยตนเอง) ดังนี้
(1) ใบสมัคร
(2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมฉบับจริง และใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทยเท่านั้น
(Transcript) (พร้อมฉบับจริง) ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่กิน 30 วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กาหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
2) โรคเท้าช้างระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตามที่ ก.พ.กาหนด
/(6) รูปถ่ายขนาด...
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(6) รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิว้ ถ่ายในคราวเดียวกันไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล / ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบสาคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์
ทหาร
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานทุกรายการต้องมีฉบับจริงมาแสดงด้วย เอกสารฉบับสาเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน
คารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ และวัน เดือนปี กากับไว้ทุกหน้าของสาเนาเอกสาร
6. กำรยื่นใบสมัคร
6.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กาหนดในประกาศรับสมัคร
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองสาเนาถูกต้อง
แล้วทุกฉบับ และต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ
ไม่ได้ทั้งสิ้น
6.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้ง
สถานที่ไม่ชัดเจนอาจทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
6.3 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม (สุภาพสตรีให้ใส่
กระโปรง) ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืดโดยเด็ดขาด รองเท้าให้ใส่รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น เท่านั้น
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ภายในศุกร์ที่ 26 เมษายน 2564 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทางเว็บไซต์ http://www.brm1.go.th
8. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร ดังนี้
ที่
องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด
1 ภำค ก
1.1 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
1) มีประสบการณ์ เกิน 5 ปี ขึน้ ไป
2) มีประสบการณ์ เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
3) มีประสบการณ์ เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
4) มีประสบการณ์ แต่ไม่เกิน 1 ปี
5) ยังไม่มีประสบการณ์

ค่ำคะแนน
50 คะแนนเต็ม
(20 คะแนน)
20 คะแนน
16 คะแนน
14 คะแนน
12 คะแนน
10 คะแนน

1.2 แนวคิดในการปฏิบัติงาน ในตาแหน่ง

(30 คะแนน)
30 คะแนน
50 คะแนนเต็ม
(50 คะแนน)
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

2 ภำค ข
2.1 ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
1) ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
2) การสื่อสารและท่วงทีวาจา
3) ปฏิภาณไหวพริบ
4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติที่มีต่อ
การปฏิบัติงาน
5) บุคลิกภาคที่เหมาะสม

หมำยเหตุ
จำนวน 3 ชุด
พิจารณาจากคาสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง/หนังสือ
รับรองจากสถานที่ปฏิบตั ิงานหรือ
หน่วยงาน (รับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน)

แนวคิดไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์

10 คะแนน

/9.วัน เวลา....
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9. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จะดาเนินการประเมินสมรรถนะและวิธีการ
ประเมิน ดังนี้
วัน เวลา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
100 คะแนน
50 คะแนน ประเมินเอกสาร

ภาค ก
ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน/
แนวคิดในทางปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ภาค ข
50 คะแนน
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

สัมภาษณ์

หมำยเหตุ สาหรับสถานที่คัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร
10. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการ ต าแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไป
ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจาเขตตรวจราชการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยให้เรียงลาดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย
กรณีที่ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่ม
พื้นที่การศึกษาประจาเขตตรวจราชการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คะแนนรวม
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ภาค ข มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก
ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนประเมิ น สมรรถนะ ภาค ก มากกว่ า เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นล าดั บ ที่ ดี ก ว่ า หากได้ ค ะแนนเท่ า กั น อี ก
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่ดีกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
11. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ภำยในวั น ที่ 3 พฤษภำคม 2564 ณ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 1
และทางเว็บไซต์ http://www.brm1.go.th
12. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จากผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินมีกาหนด 2 ปี นับจากวันประกาศผล
การสรรหาและเลือกสรร หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

/13. การยกเลิก...

- 613. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างไปแล้ว
2) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการทาสัญญาจ้างในตาแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างภายในเวลาตามที่กาหนด
4) ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามวัน เวลา ที่กาหนด
5) บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้สิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชีหรือมีการประกาศสรรหาและ
เลือกสรรใหม่
14. เงื่อนไขกำรจ้ำงและกำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
14.1 ระยะเวลาสัญญาจ้างมีกาหนดครั้งละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา ถือเป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง
14.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่ ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยการจ้างครั้งที่ 1 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะทาสัญญา
จ้างเป็ นพนักงานราชการได้ ต่อเมื่อส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับแจ้งเรื่อง
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
14.3 หากมีตาแหน่ งว่างภายหลั ง จะมีห นั งสื อเรียกตั ว ผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรตามล าดับที่เป็ น
รายบุคคลทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
ระบุไว้ในใบสมัคร
14.4 กรณีที่ได้ตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้รายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร หรือรายงานข้อมูลในเอกสารเป็นเท็จ จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
จะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิ กการจ้ างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้ น
การสรรหาและเลื อกสรรในครั้ งนี้ ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีจุดประสงค์
ที่จ ะสรรหาและเลื อกสรรบุ คคลที่มีความรู้ ค วามสามารถ และมี คุณสมบัติเสมือนหนึ่งเป็นข้า ราชการ ดังนั้ น
หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งวิ่งเต้น หรือแอบอ้างว่าช่วยเหลือให้เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้โดยเรียกร้อง
ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ดี อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด ให้ตระหนักว่าเป็นการหลอกลวง และหากภายหลังทราบว่าผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรได้รายใดมีพฤติกรรมดังกล่าวทางราชการอาจงดหรือเลิกจ้าง จะฟ้องร้องค่าเสียหายใด ๆ
จากทางราชการมิได้
ทั้งนี้ การได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ จะไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนเป็น
ข้าราชการในตาแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือมี
ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ ต้องแจ้งให้ผู้รับ
จ้างทราบล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ฉบับที่ 24/2564

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจาเขตตรวจราชการ ที่ 13 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
...............................
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษา
ประจาเขตตรวจราชการ ที่ 13 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1 อัตรา ระหว่าง
วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. ในวันและ
เวลาราชการ ณ หอประชุมพิมานพรหม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมมี ติให้
ประกาศโรคติดต่อไวรัสเป็นโรคติดต่ออันตรายลาดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
จึงกาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ในช่วงการรับสมัครพนักงานราชการ ดังนี้
1. สถานที่รับสมัคร ใช้ห้องประชุมพิมานพรหม ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ เปิดประตูทุกบาน
ไม่เปิดแอร์ ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
2. จัดให้มีจุดคัดกรองทางเข้า-ออก เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยมีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง
ในตัว 2 IN 1 และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ไว้บริการที่สถานที่รับสมัคร
๓. ให้คณะกรรมการรวมถึงผู้มาสมัคร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกคน
4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
5. จัดให้มีที่นั่งรอ เข้าสมัคร ในห้องประชุมสุขสมใจ
อนึ่ง หากคัดกรองแล้วพบผู้มาสมัคร มีอุณหภูมิสูง 37.5 องศาขึ้นไป เจ้าหน้าที่คัดกรองจะแจ้งให้
ผู้สมัครดาเนินการตามมาตรการป้องกันของสาธารณสุขต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

เลขประจาตัวผู้สมัคร

ติดรูปถ่าย
หน้าตรง
ขนาด
1 นิ้ว

ใบสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุม่ งานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติหน้าทีท่ ี่กลุ่มพื้นทีก่ ารศึกษา
ประจาเขตตรวจราชการ ที่ 13 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)
***************
1. ชื่อ - ชื่อสกุล………………………..…………………….………………………………………………………………..................................……
2. สัญชาติ.......................เชื้อชาติ......................เกิดวันที่…………เดือน………..........………..พ.ศ….….…… อายุ.....................ปี
3. เกิดที่จังหวัด………………………….....................…….ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่ .....................................
หมู่ที่................ ตรอก/ซอย..........................................ถนน.........................................................ตาบล...........................
อาเภอ................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.................................................
เบอร์โทรศัพท์.........................................................................................................
4.เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ..........................................................................................................................................
5. คุณวุฒิ
วุฒิ (วุฒิย่อ) ………..…………………………….……. สาขาวิชาเอก……………………….……..………………….…………
จากสถาบัน..........................................................................................
วุฒิ อื่น ๆ (วุฒิย่อ) ………………………………......... สาขาวิชาเอก..……..………………………………………..…….
จากสถาบัน..........................................................................................
6. หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก
5.1 สาเนาปริญญาบัตร
5.2 สาเนาใบรับรองคุณวุฒิ
5.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
5.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
5.6 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
5.7 อื่น ๆ ........................................................................................................................................
7. ประสบการณ์ในการทางาน
ปี พ.ศ.
ตาแหน่งงาน
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-2ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่า
ข้อความในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริงหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ………………..........…………………………………….....ผู้สมัคร
(...........................................................................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่…………….เดือน…..………………..……....….……..พ.ศ…………………….….

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้ว เห็นว่า
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจาก…………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………….…………….………….
ลงชื่อ……………………..…………….……….……………….
(……………………………….……………………..………………….) (……………………………..…………..………………………………….)
ตาแหน่ง…………………...……………………..……………..…………… ตาแหน่ง……….…………………..………………………..……………
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ.2564......
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ.2564......

