ประกาศโรงเรียนบ้ านทุ่มฝาง
เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรี ยน
-----------------------------ด้วยโรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ปฏิบตั ิงานธุรการโรงเรี ยน อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่ อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราวและตาม
หนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม
๒๕61 เรื่ อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบตั ิงานธุรการโรงเรี ยน ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิงานธุ รการโรงเรี ยนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่ งทีร่ ับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิงานธุ รการโรงเรี ยน
จานวน 1 อัตรา
2. ขอบข่ ายภารกิจและหน้ าที่การปฏิบัติงาน
2.1 งานธุ รการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสื อราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ E-Office
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึก
ข้อมูลการจัดทารายงานข้อมูล จัดส่ งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานส่ วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและ
ท้องถิ่น การให้บริ การแก่ประชาชนหรื อผูม้ าขอรับบริ การ หรื อติดต่อราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3.2 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(3) เป็ นผูท้ ี่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

(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 คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(10) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออกหรื อปลดออกเพราะกระทาผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่ วนราชการหรื อกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการหรื อเข้าปฏิบตั ิงาน ใน
หน่วยงานของรัฐ
4. อัตราค่ าจ้ าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท
5. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยนื่ ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
ณ ห้องประชุม โรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30
น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
6. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้ องนามายื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด
6.2 สาเนาระเบียนผลการเรี ยน (Transcript)
จานวน 1 ชุด
6.3 สาเนาประกาศนียบัตร / ปริ ญญาบัตร
จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยงั ไม่หมดอายุ)
จานวน 1 ฉบับ
6.5 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
6.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่ งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็ นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
จานวน 1 ฉบับ
6.7 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่ งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รู ป
6.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่ อ ชื่อสกุล (ในกรณี ที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ

-37. เงื่อนไขการสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ น
ผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง
ยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครไม่วา่ ด้วยเหตุ
ใด ๆ อันมีผลทาให้ผสู ้ มัครไม่มีสิทธิ สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็ นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามที่
กาหนดหรื อรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็ นเท็จจะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใด ๆ มิได้
8. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 2
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง และ http://www.nkedu1.go.th/nk/NK/
9. หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง จะดาเนิ นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิหน้าที่
ธุ รการโรงเรี ยน ดังนี้
หลักสู ตรการคัดเลือก
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ส่ วนที่ 1
20
สอบข้อเขียน
1. ความรู ้เกี่ยวกับภาระงาน ประกอบด้วยสาระต่างๆ ดังนี้
1.1 ความรู ้ทวั่ ไป
1.2 ความสามารถทางภาษาไทย
1.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1.4 ความรู ้เกี่ยวกับงานธุ รการและงานสารบรรณ
1.5 ความรู ้ทางคอมพิวเตอร์
ส่ วนที่ 2
2. ความรู ้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ดังนี้
การใช้โปรแกรมสานักงานชุด Microsoft Office
- ทดสอบพิมพ์หนังสื อราชการ
- ทดสอบการใช้โปรแกรมตารางคานวณ

30

สอบปฏิบตั ิ

-4ส่ วนที่ 3
3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
3.2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์
3.4 การมีปฏิภาณไหวพริ บ
3.5 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์

10
10
10
10
10

รวม

100

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

10. กาหนดวัน เวลา และสถานทีค่ ัดเลือก
วัน เดือน ปี
เวลา
การดาเนินการคัดเลือก
3 พฤศจิกายน 10.00 –
ทดสอบความรู ้เกี่ยวกับภาระงาน
2561
10.30 น.
โดยวิธีสอบข้อเขียน
11.00 –
ความรู ้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
12.00 น.
โดยวิธีสอบปฏิบตั ิ
13.00 น.
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีสอบ
เป็ นต้นไป สัมภาษณ์ ดังนี้
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
4. การมีปฏิภาณไหวพริ บ
5. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เจตคติ
อุดมการณ์

คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน
50 คะแนน

สาหรับสถานทีใ่ นการสอบคัดเลือกจะแจ้ งให้ ทราบพร้ อมกับประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก
11. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี่จะถือว่าเป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการสอบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิ
และสัมภาษณ์ รวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรี ยงลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย
ในกรณี ที่คะแนนรวมเท่ากันให้เรี ยงตามลาดับ ดังนี้
1. ให้ผมู ้ ีคะแนนสอบปฏิบตั ิมากกว่าอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่า
2. ให้ผมู ้ ีคะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่า
3. ให้ผทู ้ ี่ได้รับหมายเลขประจาตัวสมัครสอบก่อนเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่ดีกว่า

การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาดจะเรี ยกร้องสิ ทธิใด ๆ มิได้
12. การประกาศรายชื่ อผู้ได้ รับการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง และทางเว็บไซต์ http://www.nkedu1.go.th/nk/NK โดยจะประกาศ
เรี ยงลาดับที่จากผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดมาตามลาดับ และรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็ นระยะเวลา 2
ปี นับตั้งแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก
13. การยกเลิกบัญชี ผ้ ไู ด้ รับคัดเลือก
บัญชีผไู ้ ด้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูน้ ้ นั มีกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
13.1 ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กาหนด
13.2 ผูน้ ้ นั ขอสละสิ ทธิ การจ้าง
13.3 ผูน้ ้ นั ไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสั่งจ้าง
13.4 บัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกครบกาหนดเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก
13.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกในครั้งก่อน
เป็ นอันยกเลิก
14. การเรี ยกตัวผู้ได้ รับคัดเลือกและการจัดทาสั ญญาจ้ าง
14.1 จะดาเนิ นการจ้างผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งธุ รการ
โรงเรี ยน เรี ยงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือกและตามจานวนตาแหน่งว่าง สาหรับการเรี ยกตัวผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือก จะใช้ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็ นการเรี ยกตัวมาทาสัญญาจ้าง สาหรับ
การจ้างครั้งต่อไปจะมีหนังสื อเรี ยกตัวผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเป็ นรายบุคคล โดยส่ งจดหมายลงทะเบียน
ตอบรับตามที่อยูท่ ี่ผไู ้ ด้รับการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร โดยให้มารายงานตัวไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ วัน
นับตั้งแต่วนั ประทับตราของไปรษณี ยต์ น้ ทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรี ยกตัวนี้
14.2 ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามลาดับที่ตามบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือก
14.3 ผูท้ ี่ได้รับการจ้าง เมื่อได้รับหนังสื อส่ งตัวให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษา
ใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามกาหนดเวลาในหนังสื อส่ งตัวถ้าพ้นกาหนดเวลา
ดังกล่าว จะถือว่า สละสิ ทธิ์ ในการจ้าง
14.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผูส้ มัครรายใดเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามประกาศ
รับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งธุ รการ
โรงเรี ยน ทั้งนี้ หากผูใ้ ดได้รับการจ้างแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคาสั่งจ้างและยกเลิกสัญญาจ้าง และจะ
เรี ยกร้องสิ ทธิใด ๆ มิได้
อนึ่ง ลูกจ้างชัว่ คราวตาแหน่ง ธุ รการโรงเรี ยน ไม่ผูกพันที่จะนาไปสู่ การบรรจุหรื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ หากผูใ้ ดประสงค์จะบรรจุ

และแต่งตั้งเป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ต้องดาเนินการสมัครและสอบแข่งขัน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่องค์กรกลางต่าง ๆ กาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายอนุชิต บทมาตย์ )
ครู โรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง รักษาการ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรี ยน
(แนบท้ายประกาศโรงเรี ยนบ้านทุ่มฝาง ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561)
***************************
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง

ระหว่างวันที่ 12 – 25 ตุลาคม 2561
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

