ประกาศโรงเรียนวัดภูเขาทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชัวคราวปฏิ
่
บตั ิ งานธุรการโรงเรียน
-----------------------------ด้วย โรงเรียนวัดภูเขาทอง สังกัดสานักงานพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
จะด าเนิ นการคัดเลือ กบุ ค คลเพื่อ เป็ น ลู ก จ้างชัว่ คราวปฏิบัติงานธุ รการโรงเรียน อาศัยอ านาจตามค าสัง่
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ศธ 1120/2560 สัง่ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การ
มอบอานาจ เกีย่ วกับลูกจ้างชัวคราว
่
และตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด่วนทีส่ ุด
ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 เรื่อ ง การจัด สรรอัต ราจ้ า งปฏิ บัติ ง านธุ ร การโรงเรีย น
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงประกาศรับ สมัค รบุ ค คลเพื่อ คัด เลือ กเป็ น ลู ก จ้างชัวคราวปฏิ
่
บัติงานธุ รการ
โรงเรียน โรงเรียนวัดภูเขาทอง โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่ งที่รบั สมัครคัดเลือก
ตาแหน่ง ลูกจ้างชัวคราวปฏิ
่
บตั งิ านธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
2. ขอบข่ายภารกิ จและหน้ าที่การปฏิ บตั ิ งาน
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทัง้
ระบบ My Office
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็ นระเบียบเรียบร้อ ย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูลการจัดทา
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่ วยงานส่วนราชการอื่ นๆ ชุมชนและท้องถิน่ การ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผูม้ าขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 งานอื่นๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ วไป
ั่
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบูรณ์
(3) เป็ น ผู้ท่ีเลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ ทรงเป็ น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่

(5) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามที่ กาหนด
ใน
กฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็ นผูอ้ ยู่ในระหว่างถูกสังพั
่ กราชการ ถูกสังให้
่ ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษ สาหรับ
ความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่ เ ป็ นผู้ เ คยถู ก ลงโทษ ให้ อ อกหรื อ ปลดออกเพ ราะกระท า ผิ ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่ เ ป็ นผู้ เ คยกระท าการทุ จ ริต ในการสอบเข้า รับ ราชการหรือ เข้ า ปฏิ บัติ ง าน ใน
หน่วยงาน ของรัฐ
3.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
คุณวุฒิ : วุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึน้ ไป (สาหรับผูท้ ่จี บการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สามารถสมัครได้ แต่ตอ้ งได้รบั ค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท)
4. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท
5. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ผู้ป ระสงค์จะสมัค รเข้ารับ การคัด เลือ ก ให้ย่ืน ใบสมัค รพร้อ มเอกสารหลัก ฐานด้ว ยตนเอง ณ
โรงเรียน
วัด ภูเขาทอง ระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2553 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบทีก่ าหนด
6.2 วุฒกิ ารศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึน้ ไป ฉบับจริงและสาเนา
6.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ทีย่ งั ไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสาเนา
6.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสาเนา
6.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ฉบับจริง และสาเนา

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 2 รูป
จานวน 1 ฉบับ

7. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้ส มัค รเข้า รับ การคัด เลือ กจะต้ อ งรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ า เป็ นผู้ มี
คุ ณ สมบัติต รงตามประกาศรับ สมัค รจริง และจะต้อ งกรอกรายละเอียดต่ างๆ ในใบสมัค ร พร้อ มทัง้ ยื่น
หลักฐานใน การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่มี คี วามผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

อันมีผลทาให้ผู้สมัคร ไม่มสี ทิ ธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสอบคัดเลือกครัง้ นี้เป็ น โมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัตติ ามที่กาหนด หรือ
รายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็ นเท็จ โรงเรียนจะไม่พจิ ารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ ใดๆ มิได้
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรีย นจะประกาศรายชื่อ ผู้มีส ิท ธิ เข้า รับ การคัด เลือ ก ภายในวัน ที่ 17 มกราคม 2563 ณ
โรงเรียน
วัดภูเขาทอง

9. หลักสูตรและวิ ธีการคัดเลือก
โรงเรียนจะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่ เป็ นลูกจ้างชัวคราวปฏิ
่
บตั หิ น้าที่ ธุรการโรงเรียน
โดย
9.1 การทดสอบความรูค้ วามสามารถ (คะแนน 50 คะแนน)
ความรูด้ า้ นงานสารบรรณ ความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ พัสดุ การเงินและอื่นๆ
9.2 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)
โดย (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก
9.2.1 พิจารณาจากประวัตสิ ว่ นตัวและการศึกษา (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 พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ์ (10 คะแนน)
10. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คดั เลือก
วัน/เดือน/ปี เวลา
การประเมิ นสมรรถนะ
คะแนนเต็ม
18 มกราคม 2563
เวลา 10.00 น. - 11.30 น. ภาค ก ความรูค้ วามสามารถทัวไป
่
50
เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป

ภาค ข สอบสัมภาษณ์
- ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
- บุคลิกภาพ

50

11. เกณฑ์การตัดสิ น
ผูเ้ ข้าสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจัดเรียงลาดับจาก
คะแนนสูงลงมาตามลาดับหากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการสอบภาคความรูค้ วามสามารถทีส่ ูงกว่า ได้ลาดับที่
ดีกว่า ก่อน
12. การประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้คดั เลือกได้ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียน
วัดภูเขาทอง
13. การจัดทาสัญญาจ้าง
โรงเรีย นจะท าสัญ ญาจ้างกับ ผู้ได้รบั การคัด เลือ ก ภายในวัน ที่ 20 มกราคม 2553 เวลา
08.30 น. ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด ในประกาศรับสมัครจะ
ไม่ พิจารณาตกลงทาสัญ ญา หรือ ถู ก ยกเลิกการจ้างทันทีเนื่ อ งจากขาดคุ ณ สมบัติ แล้ว แต่กรณี โดยไม่ มี
เงือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

(นางอุทยั วรรณ ภู่ศริ วิ ฒ
ั น์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชัวคราว
่
ปฏิ บตั ิ งานธุรการโรงเรียน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดภูเขาทองวันที่ 2 มกราคม 2563)
****************************
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวเพือ่ ทาสัญญาจ้าง

วันที่ 3 - 9 มกราคม 2563
ระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2563
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563
วันที่ 18 มกราคม 2563
ภายในวันที่ 18 มกราคม 2563
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

