ประกาศโรงเรียนบานนาดีโคกสวาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
-----------------------------------------------ดวยโรงเรียนบานนาดีโ คกสวาท สังกัด สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอํา นาจเกี่ยวกับ
ลูก จางชั่วคราว และตามหนัง สือสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ04009/ว5965
ลงวั นที่ 1 ตุ ล าคม 2561 เรื่ อ ง การจั ด สรรอั ตราจา งปฏิบั ติ ง านราชการโรงเรี ย น ป ง บประมาณ พ.ศ.2562
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
ตําแหนงลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
จํานวน 1 อัตรา
2. ขอบเขตภารกิจหนาที่ ของเจาหนาที่ธรุ การปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
1.1 งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสือราชการตาง ๆ
รวมทั้งระบบ AMSS
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
2.3 งานขอมูล สารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึก ขอมูล
การจัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสานงาน การติดตอสือ่ สารกับหนวยงานราชการอื่น ๆ ในชุมชนและทองถิ่น
การใหบริการแกประชาชนหรือผูท ี่มาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3.2 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.

(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(8) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(9) ไมเ ปนผูเ คยตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึง ที่สุดใหจําคุก เวนแตเ ปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
(11) ไมเ คยเป นผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อกหรือ ปลดออกเพราะกระทํ า ผิด ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไมเ ป นผูเ คยกระทํ าการทุ จ ริต ในการสอบเขารั บ ราชการหรือเขาปฏิบัติ ง าน ใน
หนวยงานของรัฐ
(13) ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร
4. อัตราจาง
4.1 คาจางในอัตราเดือนละ 9,000 บาท
4.2 ระยะเวลาการจัดจาง ตั้งแตวันที่ สพฐ. โอนงบประมาณคาจางมาให
5.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนบานนาดี
โคกสวาท อํ าเภอ หวา นใหญ สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษามุก ดาหาร ระหวางวั นที่ 10 - 15
พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
6. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครตองยื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด
จํานวน 1 ฉบับ
6.2 สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ (ปวช.ขึ้นไป) จํานวน 1 ฉบับ
6.3 สําเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)
จํานวน 1 ฉบับ
6.4 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัคร
จํานวน 1 ฉบับ
6.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (ยังไมหมดอายุ)
จํานวน 1 ฉบับ
6.5 รูป ถายหนาตรงไมส วมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ถายครั้ง เดียวกันไมเ กิน 6 เดือน
ขนาด 1นิ้ว x1.5 นิ้ว จํานวน 3 แผน
6.6 ใบรับ รองแพทย ซึ่ง ออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเ ปนโรคตองหามตามกฎ
ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ.2549
จํานวน 1 ฉบับ
6.7 หลักฐานอื่น ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่ชื่อ
– ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญการสมรสใบสําคัญการหยา (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
พรอมนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัคร
7. เงื่อนไขการสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูม ี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมี

สิทธิสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถึงวาการับสมัครและการไดเขารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะและ
หาก ตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเปนเท็จโรงเรียนจะ
ไมพิจารณาจาง จะเรียกรองสิทธิใด ๆมิได
8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
โรงเรียน บานนาดีโคกสวาท จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก
ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบานนาดีโคกสวาท ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่
ธุรการโรงเรียนโดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ดังนี้
9.1 ความรูความสามารถ (คะแนน 100 คะแนน)
1. ความรูทั่วไป
2. ความสามารถทางภาษาไทย
3. ความสามารถทางภาระงาน
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานพัสดุ
4. งานขอมูลสารสนเทศ
5. งานการประสานงาน
6. ความสามารถทางการคิด
7. ความรูทางคอมพิวเตอร
9.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน 50 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ) โดยประเมินจาก
- พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา (10คะแนน)
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา (10 คะแนน)
- พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน)
- พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
- พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ (10 คะแนน)
10. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน เดือน ป
วิธีการคัดเลือก
คะแนนเต็ม
เวลา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป
100 คะแนน
เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง
50 คะแนน
เวลา 13.30 น เปนตนไป
(สอบสัมภาษณ)
สําหรับ สถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจง ใหท ราบพรอมกับ ประกาศรายชื่อผูมีสิท ธิเ ขารับ การ
คัดเลือก

11. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการคัดเลือกภาคความรูความสามารถ และความเหมาะสมกับตําแหนง ตองไดคะแนน
รวมกัน 2 ภาคตองไมนอยกวารอยละ 60 โดยจะเรียงลําดับจากผูคัดเลือกไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย ในกรณี
ที่ผูคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่คัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความสามารถมากกวาเปนผูอยูในลํ าดับที่สูง
กวา หากไดคะแนน ภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยู
ลําดับที่สูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได
12. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
โรง เรี ย นบ า นน าดี โ คกส วา ท จ ะป ระก าศร ายชื่ อผู ผ า น การ คั ด เลื อ กภา ยใ น
วันที่ 19 พฤศจิก ายน 2561 ณ โรงเรียน บานนาดีโ คกสวาท อําเภอหวานใหญ สัง กัดสํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยประกาศเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดมาตามลําดับและรายชื่อผูผานการ
คัดเลือกขึ้น บัญชีไวเปนเวลา 1 ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก
13. การยกเลิกบัญชีผูไดรับคัดเลือก
บัญชีผูไดรับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
- ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อเขารับการสั่งจาง ในวัน เวลา ที่กําหนด
- ผูนั้นขอสละสิทธิการจาง
- ผูนั้นไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาการสั่งจาง
- บัญชีผูผานการคัดเลือกครบกําหนดเวลา 1 ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก
- หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกในครั้งกอน เปนอันยกเลิก
14. การเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกและการจัดทําสัญญาจาง
การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกทําสัญญาจางครั้ง แรกจะใชการประกาศผลการคัดเลือกและขึ้น
บัญชีของโรงเรียน บานนาดีโคกสวาท เปนหนังสือเรียกตัว จึงเปนหนาที่ของผูที่ไดรับการคัดเลือกที่จะตองทราบ
ประกาศการขึ้นบัญชี สําหรับการเรียกตัวครั้งตอ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพทตามที่ระบุขอมูลไวในใบสมัคร ทั้งนี้ในวันที่จัดทําสัญญาจาง ผูรับจางจะตองสละ
สิทธิในการทําสัญญาจาง โรงเรียนบานนาดีโคกสวาท จะเรียกผูไดรับคัดเลือกลําดับที่ถัดไปเพื่อทําสัญญาจางตอไป
และจะเรียกรองสิทธิใดในภายหลังมิได
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายธีระพล พันธุพาน)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาดีโคกสวาท

กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(แนบทายประกาศโรงเรียนบานนาดีโคกสวาท ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)
-------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัคร
รับสมัครระหวางวันที่
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกภายในวันที่
ดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบวันที่
ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่
ทําสัญญาจาง ในวันที่

8 พฤศจิกายน 2561
10 – 15 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
18 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
สพฐ.โอนคาจางมาให

ลําดับที่ใบสมัคร ...............
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเปนอัตราจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียน บานนาดีโคกสวาท
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
.............................................
1.ชื่อและนามสกุล ..............................................................................................................................................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.........................................ศาสนา.........................................................
2.เกิดวันที่.............เดือน........................พ.ศ. ..................ปจจุบันอายุ .....................................ป................เดือน
3.เกิดทีจ่ ังหวัด ...................................ที่อยูป จจุบันบานเลขที่ (ตามทะเบียนบาน) .............................................
...........................................................................................................โทรศัพท...............................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .............................................สถานที่ออกบัตร ..................................................
วันที่ออกบัตร........................................วันที่บัตรหมดอายุ ..............................................................................
4.สําเร็จการศึกษาจาก ...........................................................ไดรับวุฒิการศึกษา................................................
วิชาเอก............................................ หลักสูตร ..........ป มีคุณวุฒิความรูพิเศษคือ..........................................
5.ขอสมัครเปนลูกจางชั่วคราว เพื่อปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร
6. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
......... รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
........... สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
......... สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
.......... สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณ 1 ฉบับ
……… ใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย 1 ฉบับ
......... หลักฐานอื่น ๆ (ถามีโปรดระบุ) ........................................................................................................

(ลงชื่อ) .....................................................ผูส มัคร
(........................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ ............ เดือน .......................................... พ.ศ. ...............
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง
พรอมฉบับถายสําเนาแลว ปรากฏวา
( ) หลักฐานถูกตองครบถวน
( ) ไมถูกตอง
เนื่องจาก ....................................................
....................................................................
................................................
(..............................................)
............/.................../............
เจาหนาที่รับสมัคร

ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติอื่นตามประกาศแลว ปรากฏวา
( ) มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
......................................................................

................................................
(..............................................)
............/.................../............
เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

