ประกาศโรงเรียนบานคําไหล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
-----------------------------------------------ดวยโรงเรียนบานคําไหล สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับ
ลูกจางชั่วคราวและตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ04009/ว5965
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจางปฏิบัติงานราชการโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ.2562
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
ตําแหนงลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา
2. ขอบเขตภารกิจหนาที่ ของเจาหนาที่ธุรการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
๒.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสือราชการตาง ๆ
รวมทั้งระบบ AMSS
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
2.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูล การ
จัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานราชการอื่น ๆ ในชุมชนและทองถิ่น
การใหบริการแกประชาชนหรือผูที่มาขอรับบริการ 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) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
(11) ไมเคยเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน ใน
หนวยงานของรัฐ
(13) ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร
4. อัตราจาง
4.1 คาจางในอัตราเดือนละ 9,000บาท
4.2 ระยะเวลาการจัดจาง ตั้งแตวันที่สพฐ. โอนงบประมาณคาจางมาให
5.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนบานคําไหล
อําเภอ นิคมคําสรอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารระหวางวันที่ 10 - 15พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30 -16.30 น.ไมเววนันหยุดราชการ
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 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน
ขนาด 1นิ้ว x1.5 นิ้ว จํานวน 3 แผน
6.6 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือนและแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ
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 สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับพรอมนําเอกสารฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัคร
7. เงื่อนไขการสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมี
สิทธิสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถึงวาการับสมัครและการไดเขารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะและ
หาก ตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเปนเท็จโรงเรียนจะ
ไมพิจารณาจาง จะเรียกรองสิทธิใด ๆมิได
8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
โรงเรียนบานคําไหล จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกภายใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบานคําไหล ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการ
โรงเรียนโดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 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
เวลา
วันที่ 18พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันที่ 18พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.30 น เปนตนไป

วิธีการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป

100 คะแนน

ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง
(สอบสัมภาษณ)

50คะแนน

สําหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจงใหทราบพรอมกับประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
11. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการคัดเลือกภาคความรูความสามารถ และความเหมาะสมกับตําแหนง ตองไดคะแนน
รวมกัน 2 ภาคตองไมนอยกวารอยละ 60 โดยจะเรียงลําดับจากผูคัดเลือกไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย ในกรณี
ที่ผูคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่คัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความสามารถมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูง
กวา หากไดคะแนน ภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยู
ลําดับที่สูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได

12. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
โรงเรียนบานคําไหล จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกภายในวันที่ 19พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนบานคําไหล อําเภอนิคมคําสรอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
โดยประกาศเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดมาตามลําดับและรายชื่อผูผานการคัดเลือกขึ้น บัญชีไวเปนเวลา 1 ป
นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก
13. การยกเลิกบัญชีผูไดรับคัดเลือก
บัญชีผูไดรับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
- ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อเขารับการสั่งจาง ในวัน เวลา ที่กําหนด
- ผูนั้นขอสละสิทธิการจาง
- ผูนั้นไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาการสั่งจาง
- บัญชีผูผานการคัดเลือกครบกําหนดเวลา 1 ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก
- หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกในครั้งกอน เปนอันยกเลิก
14. การเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกและการจัดทําสัญญาจาง
การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกทําสัญญาจางครั้งแรกจะใชการประกาศผลการคัดเลือกและขึ้น
บัญชีของโรงเรียน บานคําไหลเปนหนังสือเรียกตัว จึงเปนหนาที่ของผูที่ไดรับการคัดเลือกที่จะตองทราบประกาศการ
ขึ้นบัญชี สําหรับการเรียกตัวครั้งตอ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว โดยทางจดหมายลงทะเบียน
หรือประสานทางโทรศัพทตามที่ระบุขอมูลไวในใบสมัคร ทั้งนี้ในวันที่จัดทําสัญญาจาง ผูรับจางจะตองสละสิทธิในการ
ทําสัญญาจาง โรงเรียนบานคําไหล จะเรียกผูไดรับคัดเลือกลําดับที่ถัดไปเพื่อทําสัญญาจางตอไปและจะเรียกรองสิทธิ
ใดในภายหลังมิได
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
( นายพงศพิสิฏฐ จันปุม )
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคําไหล

กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(แนบทายประกาศโรงเรียนบานคําไหล 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 บานคําไหล
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
.............................................
1.ชื่อและนามสกุล ..............................................................................................................................................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.........................................ศาสนา.........................................................
2.เกิดวันที่.............เดือน........................พ.ศ. ..................ปจจุบันอายุ .....................................ป................เดือน
3.เกิดที่จังหวัด ...................................ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ (ตามทะเบียนบาน) .............................................
...........................................................................................................โทรศัพท ...............................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .............................................สถานที่ออกบัตร ..................................................
วันที่ออกบัตร........................................วันที่บัตรหมดอายุ ..............................................................................
4.สําเร็จการศึกษาจาก ...........................................................ไดรับวุฒิการศึกษา................................................
วิชาเอก............................................ หลักสูตร ..........ป มีคุณวุฒิความรูพิเศษคือ..........................................
5.ขอสมัครเปนลูกจางชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 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) .....................................................ผูสมัคร
(........................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ ............ เดือน .......................................... พ.ศ. ...............
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง
พรอมฉบับถายสําเนาแลว ปรากฏวา
( ) หลักฐานถูกตองครบถวน
( ) ไมถูกตอง
เนื่องจาก ....................................................
....................................................................

................................................
(..............................................)
............/.................../............
เจาหนาที่รับสมัคร

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

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

