ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
**********************************
ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
มีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
วัฒ นา อาเภอจั ตุรั ส จั งหวัดชัย ภูมิ ตามหนังสื อส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
ที่ ศธ ๐๔๐๔๐/๓๘๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๑ และคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ ศธ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนำจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
บริ ห ำรงำนพั ส ดุ ภ ำครั ฐ จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น ลู ก จ้ า งปฏิ บั ติ ง านธุ ร การโรงเรี ย น ดั ง
ดังรายละเอี
อไปนี
รายละเอี
ยดต่ยดต่
อไปนี
้ ้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรรับสมัคร
ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
จานวน 1 อัตรา
2. ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้ง
ระบบ E – Office
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล การ
จัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสาน ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไปตำมข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วน
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตำม รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สำรวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำทีไ่ ด้ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สม ประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน

(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมระเบียบ
กระทรวง กำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรหรือตำมกฎหมำยอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรหรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยลูกจ้ำง ประจำของส่วนรำชกำรหรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
ผู้ ที่จ ะเข้ำรั บ รำชกำรเป็ น ลู กจ้ำงประจำซึ่ง ขำดคุณสมบัติตำม (๘) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๕)
กระทรวงกำรคลัง อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ส่วนผู้ที่ขำดคุณสมบัติตำม (๑๒) หรือ (๑๓)
ถ้ำผู้นั้นได้ออกจำกงำนหรือ ออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว หรื อผู้ที่ขำดคุณสมบัติตำม (๑๔) ถ้ำ
ผู้นั้นได้ออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไป เกินสำมปีแล้วและมิใช่เป็นกรณีออกจำกงำนหรือออก
จำกรำชกำรเพรำะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้ำที่ กระทรวงกำรคลังอำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับ
รำชกำรได้ กำรขอยกเว้ น และกำรพิ จ ำรณำยกเว้ น ในกรณี ที่ ข ำดคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป ให้ เ ป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง : วุฒิการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
4. อัตรำค่ำจ้ำง
อัตราจ้าง 9,000.-บาท/เดือน
5. กำรรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ตั้งแต่วันที่ 2๐ พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2561 ในเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
6. เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบที่กาหนด
จานวน 1 ฉบับ
6.2 สาเนาวุฒิการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt) พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิลาเนาปัจจุบันของตนเอง
จานวน 1 ฉบับ
6.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
6.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการ (ฉบับจริง)
ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
6.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ
ถ่ายครั้งเดียวกัน
จานวน 3 รูป

ทั้งนี้ ให้รับรองเอกสาร ที่ถา่ ยสาเนาทุกฉบับด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นและจะเรียกร้องสิทธิ
ใด ๆ มิได้ และจะไม่ได้รับการพิจารณาจัดจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติและหลักฐานถูกต้องภายในวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
8. วิธีกำรคัดเลือก
ดาเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
รายละเอียดหลักสูตรแนบท้ายประกาศ
9. เกณฑ์กำรตัดสิน
9.1 การตัดสินผลการคัดเลื อกให้ เรียงตามล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ (ภาค ก รวมกับ
ภาค ข) หำกได้คะแนนเท่ำกันให้ผู้ได้รับหมำยเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ
9.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
10. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งสว่างวัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 2๔
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
11. กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชี
11.1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบัญชีรวม มีกาหนด 1 ปี
นับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก หรือเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
หรือมีการยกเลิกบัญชีเดิม หรือมีการประกาศคัดเลือกใหม่
11.2 นอกจากข้อ 11.1 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้
(1) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวันเวลาที่กาหนด
(2) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างไปแล้ว
(3) ผู้นั้นขอสละสิทธิการสั่งจ้าง
(4) ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลา
12. กำรจัดจ้ำง
12.1 จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่สูงสุดลงมาตามลาดับตามจานวน
อัตราว่างในประกาศ จะทาการโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
12.2 ในการจ้างจะดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เมื่อได้รับจัดสรร
และ อนุมัติเงินงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังพบว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใด เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
หรือเอกสารหลักฐานที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม จะถูกยกเลิกประกาศผลการขึ้นบัญชีของผู้นั้น
ทันที รวมทั้งกรณีที่ได้จัดทาสัญญาจ้างไปแล้วด้วย จะถูกยกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้อยใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลติดต่อ : โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา ตาบลบ้านกอก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 2561
(นายวัชระ แก้วเพชร)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

ปฏิทินดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเป็นอัตรำจ้ำงปฏิบตั ิงำนธุรกำรโรงเรียน
โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำงวัฒนำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3
************************************************

ประกำศรับสมัคร

๑๗ พฤศจิกำยน 2561

รับสมัคร

วันที่ 2๐ - ๒๒ พฤศจิกำยน 2561

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ

ภำยในวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน 2561

ดำเนินกำรคัดเลือก

วันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน 2561

ประกำศผลกำรคัดเลือก

ภำยใน ๒๔ พฤศจิกำยน 2561

รำยงำนตัวและจัดทำสัญญำจ้ำง

เมื่อได้รับจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมำณจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแล้ว

รำยละเอียดกำรสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำง
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำงวัฒนำ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน
1. กำหนดกำรสอบคัดเลือก
วัน/เวลา
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 – 11.00 น.

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วิชา

คะแนน

วิธีการสอบคัดเลือก

ภาค ก.
- ความรู้ความสามารถทั่วไปและ
เฉพาะตาแหน่ง

50

ข้อเขียน

ภาค ข
- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง

50

สัมภาษณ์

2. หลักสูตรกำรสอบคัดเลือก
1. ภำค ก. ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน ทดสอบความรู้ด้วยวิธีสอบ
ข้อเขียนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ด้านความมีเหตุผล
- ด้านจานวนและตัวเลข
- ด้านภาษา
1.2 ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2548
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.3 ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
2. ภำค ข. ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยวิธีกำร
สอบสัมภำษณ์

(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตนเอง)

เลขประจาตัวสอบ…….…………………..

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำง
ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำงวัฒนำ
1. ชื่อและชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………
2. สัญชาติ………….เกิดวันที่……….เดือน………..…………พ.ศ…….…อายุ………ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
3. เลขที่บัตรประจาตัวประจาตัวประชาชน……………….……………………...….ออก ณ ......………………………..………
เมื่อวันที่……………เดือน…………..…………………..พ.ศ…………………
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……………..…ถนน………………………ตาบล………………….……อาเภอ……….……………………….
จังหวัด………………………………..…….โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้…………………………………..……………………….
5. คุณวุฒิที่ใช้สมัคร………………………………………………สาขาวิชาหรือวิชาเอก………..……………………………………
สาเร็จจากสถานศึกษา…………………………………………..………………………………………….ปี พ.ศ. …………….……
6. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาปริญญาบัตร
สาเนาการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล
สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ใบรับรองแพทย์
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
สาเนาทะเบียนบ้าน
หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ)…...
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครและข้อควำมที่ข้ำพเจ้ำแจ้งไว้ใน
ใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริง ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ
ลงชื่อ………………………….………………….ผู้สมัคร
(
)
ยื่นใบสมัครวันที่………….เดือน…………………. พ.ศ. …………….
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ
ตรวจหลักฐำน
(
)
ตำแหน่ง……………………………………………
วันที่.............เดือน ………………… พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ
รับสมัครสอบ
(
)
ตำแหน่ง…………………………………………...
วันที่.............เดือน ……………………. พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ
มีสิทธิสอบ
ไม่มีสิทธิสอบ เพรำะ…….………………………………….
…………………………………………………………………….
ลงชื่อ
(
)
ตำแหน่ง…….………………………………………
วันที่.............เดือน ……………….. พ.ศ. ๒๕๖๑

