ประกาศโรงเรียนบ้ านห้ วยลาโมง
ที่ 01/2561
เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ปฏิบตั ิงานธุ รการในโรงเรี ยน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
-----------------------------------------------ด้ว ยโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยล าโมง สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษามุ ก ดาหาร
จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ปฏิบตั ิงานธุ รการในโรงเรี ยน อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่ อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชัว่ คราว และตามหนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว5965
ลง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่ อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบตั ิงานราชการโรงเรี ยน ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
จึง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ปฏิบตั ิงานธุ รการในโรงเรี ยน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่ งทีร่ ับสมัคร
ตาแหน่งลูกจ้างชัว่ คราว ปฏิบตั ิงานธุรการโรงเรี ยน
จานวน 1 อัตรา
2. ขอบเขตภารกิจหน้ าที่ ของเจ้ าหน้ าทีธ่ ุรการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรี ยน
1.1 งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสื อราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ AMSS
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อ มู ล
การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่ งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริ การแก่ประชาชนหรื อผูท้ ี่มาขอรับบริ การ หรื อติดต่อราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก เป็ นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3.2 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(3) เป็ นผูท้ ี่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
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(5) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึ งที่สุดให้จาคุ ก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรั บ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(10) ไม่ เป็ นผูเ้ คยถู ก ลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ ออกจากรั ฐวิส าหกิ จ องค์ก าร
มหาชน หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่ เ คยเป็ นผู เ้ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออกเพราะกระท าผิ ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่ วนราชการหรื อกฎหมายอื่น
(12) ไม่ เป็ นผูเ้ คยกระท าการทุ จริ ตในการสอบเข้า รั บ ราชการหรื อ เข้า ปฏิ บ ตั ิ ง าน ใน
หน่วยงานของรัฐ
(13) ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณร
4. อัตราจ้ าง
4.1 ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
4.2 ระยะเวลาการจัดจ้าง ตั้งแต่วนั ที่ สพฐ. โอนงบประมาณค่าจ้างมาให้
5.วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัคร ณ โรงเรียนบ้ านห้ วยลา
โมง อาเภอคาชะอี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่ 10 - 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา
08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ สู มัครต้ องยื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด
จานวน 1 ฉบับ
6.2 สาเนาประกาศนียบัตร/ปริ ญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ (ปวช.ขึ้นไป) จานวน 1 ฉบับ
6.3 สาเนาระเบียนผลการเรี ยน (Transcript)
จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผูส้ มัคร พร้ อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
6.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัคร (ยังไม่หมดอายุ)พร้ อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
6.6 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1นิ้ว x1.5 นิ้ว
จานวน 3 แผ่น
6.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยสถานพยาบาลของรัฐ และแสดงว่าไม่เป็ น
โรคต้องห้ามตามกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
จานวน 1 ฉบับ
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6.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณี ที่ชื่อ –
ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรสใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ สาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
พร้ อมนาเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7. เงื่อนไขการสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้
ผูส้ มัครไม่มีสิทธิ สอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้
เป็ นโมฆะและหาก ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อรายงานข้อมูลในเอกสารโดย
เป็ นเท็จโรงเรี ยนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใด ๆมิได้
8. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก
โรงเรี ยน บ้ านห้ วยลาโมง จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คดั เลือก
ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
9. หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้ านห้ ว ยลาโมง ดาเนิ นการคัดเลื อกบุ คคลเพื่อเป็ นลู กจ้างชั่วคราวปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ธุ รการ
โรงเรี ยนโดยวิธีการสอบข้ อเขียนและสอบสั มภาษณ์ ดังนี้
9.1 ความรู้ ความสามารถ (คะแนน 100 คะแนน)
1. ความรู ้ทวั่ ไป
2. ความสามารถทางภาษาไทย
3. ความสามารถทางภาระงาน
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานพัสดุ
4. งานข้อมูลสารสนเทศ
5. งานการประสานงาน
6. ความสามารถทางการคิด
7. ความรู ้ทางคอมพิวเตอร์
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9.2 ความเหมาะสมกับตาแหน่ ง (คะแนน 50 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก
- พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10คะแนน)
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)
- พิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)
- พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริ บ (10 คะแนน)
- พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ (10 คะแนน)
10. กาหนดวัน เวลา และสถานทีค่ ัดเลือก
วัน เดือน ปี
เวลา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
-เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
-เวลา 13.30 น เป็ นต้นไป

วิธีการคัดเลือก
ภาค ก ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
(สอบข้อเขียน)
ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม
100 คะแนน
50 คะแนน

สาหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก
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11. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูผ้ ่านการคัดเลื อกภาคความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตาแหน่ ง ต้องได้คะแนน
รวมกัน 2 ภาคต้องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 โดยจะเรี ยงลาดับจากผูค้ ดั เลื อกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ใน
กรณี ที่ผคู ้ ดั เลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผทู ้ ี่คดั เลือกได้คะแนนภาคความรู ้ความสามารถมากกว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับ
ที่สูงกว่า หากได้คะแนน ภาคความรู ้ความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีก ให้ผทู ้ ี่ได้เลขประจาตัวสอบก่อนเป็ นผูท้ ี่
อยูล่ าดับที่สูงกว่า การตัดสิ นถือเป็ นเด็ดขาด จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใดๆ มิได้
12. การประกาศรายชื่ อผู้ได้ รับการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้ านห้ วยลาโมง จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรี ยน บ้ านห้ วยลาโมง อาเภอคาชะอี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดย
ประกาศเรี ยงลาดับที่จากผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดมาตามลาดับและรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกขึ้น บัญชีไว้เป็ นเวลา 1 ปี
นับตั้งแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก
13. การยกเลิกบัญชี ผ้ ไู ด้ รับคัดเลือก
บัญชีผไู ้ ด้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูน้ ้ นั มีกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กาหนด
- ผูน้ ้ นั ขอสละสิ ทธิ การจ้าง
- ผูน้ ้ นั ไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสั่งจ้าง
- บัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกครบกาหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก
- หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกในครั้งก่อน เป็ นอันยกเลิก
14. การเรียกตัวผู้ได้ รับการคัดเลือกและการจัดทาสั ญญาจ้ าง
การเรี ยกตัวผูไ้ ด้รับคัดเลือกทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ของโรงเรี ยน บ้ านห้ วยลาโมง เป็ นหนังสื อเรี ยกตัว จึงเป็ นหน้าที่ของผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศ
การขึ้นบัญชี สาหรับการเรี ยกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสื อเรี ยกตัวตามลาดับที่ข้ ึนบัญชีไว้ โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนหรื อประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุขอ้ มูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ในวันที่จดั ทาสัญญาจ้าง ผูร้ ับจ้าง
จะต้องสละสิ ทธิในการทาสัญญาจ้าง โรงเรี ยนบ้ านห้ วยลาโมง จะเรี ยกผูไ้ ด้รับคัดเลือกลาดับที่ถดั ไปเพื่อทาสัญญา
จ้างต่อไปและจะเรี ยกร้องสิ ทธิใดในภายหลังมิได้
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
( นายจีรศักดิ์ ศรี บุรมย์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยลาโมง
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กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรี ยน
(แนบท้ายประกาศโรงเรี ยนบ้ านห้ วยลาโมง ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)
------------------------------------------------------------------ประกาศรับสมัคร
8 พฤศจิกายน 2561
รับสมัครระหว่างวันที่
10 – 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบวันที่
18 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่
19 พฤศจิกายน 2561
ทาสัญญาจ้าง ในวันที่
สพฐ.โอนค่าจ้างมาให้

