ประกาศโรงเรียนบ้านแมด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชั ่วคราว ปฏิบตั งิ านธุรการในโรงเรียน
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
-----------------------------------------------ด้ว ยโรงเรีย นบ้า นแมด สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษามุ ก ดาหาร
จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชั ่วคราว ปฏิบตั งิ านธุรการในโรงเรียน อาศัยอานาจตามค าสั ่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อานาจเกีย่ วกับลูกจ้างชั ่วคราว และตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ด่วนทีส่ ุด ที่ ศธ
04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบตั งิ านราชการโรงเรียน ปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็ นลูกจ้างชั ่วคราว ปฏิบตั งิ านธุรการในโรงเรียน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ตำแหน่ งที่รบั สมัคร
ตาแหน่งลูกจ้างชั ่วคราว ปฏิบตั งิ านธุรการโรงเรียน
จานวน 1 อัตรา
2. ขอบเขตภำรกิ จหน้ ำที่ ของเจ้ำหน้ ำที่ธรุ กำรปฏิ บตั ิ งำนธุรกำรในโรงเรียน
1.1 งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทัง้ ระบบ AMSS
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในชุมชนและ
ท้องถิน่ การให้บริการแก่ประชาชนหรือผูท้ ม่ี าขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ เข้ำรับกำรคัดเลือก เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
3.1 คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
วุฒกิ ารศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึน้ ไป
3.2 เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ ั ่วไป
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์
(3) เป็ นผูท้ เ่ี ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
(5) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั น่ เฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.

(6) ไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสั ่งพักราชการ ถูกสั ่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่ เป็ น ผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง ที่สุดให้จาคุก เว้น แต่เป็ น โทษ
สาหรับ ความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เคยเป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดตามระเบียบกระ
ทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็ นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบตั งิ าน ใน
หน่วยงานของรัฐ
(13) ไม่เป็ นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักบวช
4. อัตรำจ้ำง
4.1 ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท
4.2 ระยะเวลาการจัดจ้าง ตัง้ แต่วนั ที่ สพฐ. โอนงบประมาณค่าจ้างมาให้
5.วัน เวลำ และสถำนที่รบั สมัคร
ผู้ประสงค์จ ะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่น ใบสมัคร ณ โรงเรียน
บ้า นแมด อ าเภอ ค าชะอี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่ 10 - 15
พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. เอกสำรและหลักฐำนที่ผ้สู มัครต้องยื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบทีก่ าหนด
จานวน 1 ฉบับ
6.2 สาเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒ(ิ ปวช.ขึน้ ไป) จานวน 1 ฉบับ
6.3 สาเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)
จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ ชี ่อื ผูส้ มัคร
จานวน 1 ฉบับ
6.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัคร (ยังไม่หมดอายุ)
จานวน 1 ฉบับ
6.6 รูปถ่ ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ส วมแว่น ตาดา ถ่ ายครัง้ เดียวกันไม่เกิน 6
เดือน ขนาด 1นิ้ว x1.5 นิ้ว จานวน 3 แผ่น
6.7 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็ นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จานวน 1 ฉบับ
6.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลีย่ นชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณี
ทีช่ ่อื – ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)ใบสาคัญการสมรสใบสาคัญการหย่า(ถ้ามี)จานวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผสู้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องทุก
ฉบับพร้อมนาเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร
7. เงื่อนไขกำรสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัตติ รงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทัง้ ยืน่ หลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีทม่ี คี วามผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้

ผู้สมัครไม่มสี ทิ ธิสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือ ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือก
ครัง้ นี้เป็ นโมฆะและหาก ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็ นเท็จโรงเรียนจะไม่พจิ ารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆมิได้
8. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ เข้ำรับกำรคัดเลือก
โรงเรียน บ้านแมด จะประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานทีค่ ดั เลือกภายใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
9. หลักสูตรและวิธกี ารคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแมด ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชั ่วคราวปฏิบตั หิ น้าที่ธุรการ
โรงเรียนโดยวิธกี ารสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
9.1 ความรูค้ วามสามารถ (คะแนน 100 คะแนน)
1. ความรูท้ ั ่วไป
2. ความสามารถทางภาษาไทย
3. ความสามารถทางภาระงาน
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานพัสดุ
4. งานข้อมูลสารสนเทศ
5. งานการประสานงาน
6. ความสามารถทางการคิด
7. ความรูท้ างคอมพิวเตอร์
9.2 ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ ง (คะแนน 50 คะแนน)
ประเมินควำมเหมำะสมของบุคคล (สัมภำษณ์) โดยประเมินจำก
- พิ จำรณำจำกประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ (10คะแนน)
- พิ จำรณำจำกบุคลิ กภำพ ท่วงทีวำจำ (10 คะแนน)
- พิ จำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ (10 คะแนน)
- พิ จำรณำจำกกำรมีปฏิ ภำณไหวพริบ (10 คะแนน)
- พิ จำรณำจำกเจตคติ อุดมกำรณ์ (10 คะแนน)
10. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่คดั เลือก
วัน เดือน ปี
เวลำ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.30 น เป็ นต้นไป

วิ ธีกำรคัดเลือก
ภาค ก ความรูค้ วามสามารถทั ่วไป
(สอบข้อเขียน)
ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม
100 คะแนน
50 คะแนน

สาหรับสถานทีใ่ นการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการ
คัดเลือก
11. เกณฑ์กำรตัดสิ น
ผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตาแหน่ ง ต้องได้
คะแนนรวมกัน 2 ภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลาดับจากผูค้ ดั เลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหา
น้อย ในกรณีทผ่ี คู้ ดั เลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผทู้ ค่ี ดั เลือกได้คะแนนภาคความรูค้ วามสามารถมากกว่าเป็ น
ผูอ้ ยูใ่ นลาดับทีส่ งู กว่า หากได้คะแนน ภาคความรูค้ วามเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีก ให้ผทู้ ไ่ี ด้เลขประจาตัว
สอบก่อนเป็ นผูท้ อ่ี ยูล่ าดับทีส่ งู กว่า การตัดสินถือเป็ นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
12. กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รบั กำรคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแมด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียน บ้านแมด อาเภอคาชะอี สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
โดยประกาศเรียงลาดับทีจ่ ากผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดมาตามลาดับและรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกขึน้ บัญชีไว้เป็ นเวลา
1 ปี นับตัง้ แต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก
13. กำรยกเลิ กบัญชีผ้ไู ด้รบั คัดเลือก
บัญชีผไู้ ด้รบั คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึน้ บัญชี เมื่อผูน้ นั ้ มีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ผูน้ นั ้ ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั ่งจ้าง ในวัน เวลา ทีก่ าหนด
- ผูน้ นั ้ ขอสละสิทธิการจ้าง
- ผูน้ นั ้ ไม่อาจเข้าปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ตามกาหนดเวลาการสั ่งจ้าง
- บัญชีผผู้ ่านการคัดเลือกครบกาหนดเวลา 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก
- หากมีการประกาศรับสมัครครัง้ ใหม่แล้ วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครัง้ ก่อน เป็ นอัน
ยกเลิก
14. กำรเรียกตัวผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและกำรจัดทำสัญญำจ้ำง
การเรียกตัวผูไ้ ด้รบั คัดเลือกทาสัญญาจ้างครัง้ แรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและ
ขึน้ บัญชีของโรงเรียนบ้านแมด เป็ นหนังสือเรียกตัว จึงเป็ นหน้าที่ของผู้ท่ไี ด้รบั การคัดเลือกที่จะต้องทราบ
ประกาศการขึน้ บัญชี สาหรับการเรียกตัวครัง้ ต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขน้ึ บัญชีไว้ โดยทาง
จดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุขอ้ มูลไว้ในใบสมัคร ทัง้ นี้ในวันที่จดั ทาสัญญาจ้าง
ผู้รบั จ้างจะต้องสละสิทธิในการทาสัญญาจ้าง โรงเรียนบ้านแมด จะเรียกผู้ได้รบั คัดเลือกลาดับทีถ่ ดั ไปเพื่อทา
สัญญาจ้างต่อไปและจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นางสาวอนัตตา ชาวนา)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแมด

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชั ่วคราว ปฏิบตั งิ านธุรการโรงเรียน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านแมด ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)
-------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัคร
8 พฤศจิกายน 2561
รับสมัครระหว่างวันที่
10 – 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบวันที่
18 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่
19 พฤศจิกายน 2561
ทาสัญญาจ้าง ในวันที่
สพฐ.โอนค่าจ้างมาให้

ลำดับทีใ่ บสมัคร ...............
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตรำจ้ำงชัว่ ครำว ปฏิบตั งิ ำนธุรกำรโรงเรียน
โรงเรียน .........................................
สังกัด สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
.............................................
1.ชื่อและนำมสกุล ..............................................................................................................................................
สัญชำติ..................................เชื้อชำติ.........................................ศำสนำ.........................................................
2.เกิดวันที่.............เดือน........................พ.ศ. ..................ปัจจุบันอำยุ .....................................ปี................เดือน
3.เกิดทีจ่ ังหวัด ...................................ที่อยูป่ ัจจุบันบ้ำนเลขที่ (ตำมทะเบียนบ้ำน) .............................................
...........................................................................................................โทรศัพท์...............................................
เลขบัตรประจำตัวประชำชน .............................................สถำนที่ออกบัตร ..................................................
วันที่ออกบัตร........................................วันที่บัตรหมดอำยุ ..............................................................................
4.สำเร็จกำรศึกษำจำก ...........................................................ได้รับวุฒิกำรศึกษำ................................................
วิชำเอก............................................ หลักสูตร ..........ปี มีคุณวุฒิควำมรู้พิเศษคือ..........................................
5.ขอสมัครเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว เพื่อปฏิบัตงิ ำนธุรกำรโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร
6. เอกสำรหลักฐำนที่แนบใบสมัคร
......... รูปถ่ำยขนำด 1 นิว้ จำนวน 3 รูป
........... สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 1 ฉบับ
......... สำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ
.......... สำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณ 1 ฉบับ
……… ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
......... หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมีโปรดระบุ) ........................................................................................................

(ลงชื่อ) .....................................................ผูส้ มัคร
(........................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ ............ เดือน .......................................... พ.ศ. ...............

ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรรับสมัครสอบฉบับจริง
พร้อมฉบับถ่ำยสำเนำแล้ว ปรำกฏว่ำ
( ) หลักฐำนถูกต้องครบถ้วน
( ) ไม่ถูกต้อง
เนื่องจำก ....................................................
....................................................................

................................................
(..............................................)
............/.................../............
เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติอื่นตำมประกำศแล้ว ปรำกฏว่ำ
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร
( ) ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก
......................................................................

................................................
(..............................................)
............/.................../............
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

