ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบุคคลเพื่อลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
*******************************
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จะดาเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอานาจตามคาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ศธ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตาม
หนั ง สื อส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน จึง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่ อคัด เลื อ กเป็ นลู ก จ้างชั่ว คราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ปฏิบัติงาน
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ AMSS
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูลการ
จัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็ น ผู้ ที่ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย์ท รงเป็ นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ กาหนดในกฎ ก.ค.ศ
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

-2(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องจาโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สาหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถ
สมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท)
4. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนชุมชนบ้าน
หัวกุญแจ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด

จานวน 1 ฉบับ

6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสาเนา

จานวน 1 ฉบับ

6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา
ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

จานวน 3 รูป

6.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง และสาเนา จานวน 1 ฉบับ

-37. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่
พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนจะดาเนินการคัดเลือกบุคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียน โดย
9.1 ภาค ก. การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน 50 คะแนน)
- ความรู้งานสารบรรณ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พัสดุ การเงินและอื่น ๆ
9.2 ภาค ข. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน) (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก
9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา ( 10 คะแนน)
9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)
9.2.3 พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ( 10 คะแนน)
9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
9.2.5 พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ (10 คะแนน)
10. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน/เดือน/ปี

การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

สถานที่

50
50

ห้องธุรการ

เวลา
9 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)
รวม

100

-411. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจัดเรียงลาดับจากคะแนนสูงลง
มาตามลาดับ หากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่สูงกว่า ได้ลาดับที่กว่าก่อน
12. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
13. การจัดทาสัญญาจ้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ จะทาสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจางวดจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วนั้น
อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด ในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาตก
ลงทาสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(นายชาญชัย ทุมดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ

