ประกาศโรงเรียนบ้านไชยมงคล
เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ตาแหน่ง ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
----------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านไชยมงคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
ตาแหน่งธุรการโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านไชยมงคล ตามที่
ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เหมาบริการรายบุคคล (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑. พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตาแหน่งธุรการโรงเรียน
๒. อัตราเงิน ๙,๐๐๐ บาท ต่อเดือน จานวน ๑ อัตรา
๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒
๒.. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สัญชาติไทย
๒. อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารห้องถิ่น
๕. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนด ในกฎ
ก.ค.ศ.
๖. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๗. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๘. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๙. ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษหรือทาความผิดที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑๐.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

๑๑.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฏหมายอื่น
๑๒.ไม่เป็นเคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ
ของรัฐ
๑๓.ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณร หรือ
วิชาชีพหรือ สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
๒. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของ
ตาแหน่ง
๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
๔. ขอบข่ายหน้าที่และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
๑. งานธุรการ สารบรรณกลาง จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างฯ
รวมทั้งระบบ AMSS การทาลายเอกสาร
๒. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล การ
จัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๔. งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชนและท้องถิ่นการ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือ ติดต่อราชการ
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. การรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๙ ตาบลน้าอ่าง
อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
๒. สาเนาหลักฐานการศึกษา และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิทแี่ สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ตามข้อ ๓.๑
โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครหรือขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิทา
สัญญาจ้างในตาแหน่งที่สมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ

๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ ว่า
ด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
จานวน ๑ ฉบับ
๖. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จานวน ๑ ฉบับ
๗. หลักฐานอื่นๆเช่น ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ให้รับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ น. ติดประกาศ ณ โรงเรียนบ้านไชยมงคล
๘.หลักสูตรและ วิธีคัดเลือก
โรงเรียนบ้านไชยมงคล จะดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตาแหน่ง
ธุรการปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ดังนี้
๑. ความรู้ความสามารถ (๕๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบปรนัย ๒๐ คะแนน
สอบอัตนัย ๑๐ คะแนน
สอบปฏิบัติ ๒๐ คะแนน
๒. สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน โดยประเมินจาก
- ประวัติส่วนตัว และการศึกษา
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์
- มีปฏิภาณไหวพริบ
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม ๑๐๐ คะแนน
๙.วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก
สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านไชย
วัน เดือน ปี
เวลา
การคัดเลือก
คะแนนเต็ม
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ความรู้ความสามารถ(ปรนัยและอัตนัย) ๕๐ คะแนน
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบปฏิบัติ
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
๕๐ คะแนน
๑๐. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
๑. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ติด
ประกาศ ณ โรงเรียนบ้านไชยมงคล โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อย ในกรณีที่คะแนน
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๒. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี
๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(๑) ผู้นั้นได้รบั การจ้างตามตาแหน่ง
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(๓) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
(๔) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(๕) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
(๖) เมื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
แล้วแต่กรณี
๑๑. การทาสัญญา
จะดาเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้วเท่านั้น
๑๒. เงื่อนไขการจ้าง
๑. เป็นการจ้างไม่มีข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน สถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ
ต้อง ดาเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บริหาร พนักงานราชการและองค์กรกลางกาหนดตามลาดับ
๒. ไม่มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง
๓. หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติ
ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า และไม่ต้อง
รอให้ครบสัญญาจ้าง
ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนบ้านไชยมงคล หมายเลขโทรศัพท์ ครูรุ้งราวรรณ เขียวพิยะ ๐๘๗ ๓๑๕๒๕๘๙
ครูเสาวรส คาเติม ๐๙๑ ๘๔๒๔๘๖๓
ครูรัฐพงษ์ มั่นต่อ ๐๘๘ ๔๓๖๙๖๗๒
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นายวิชชา เที่ยงจันทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล

กาหนดการรับสมัคร
ตาแหน่งธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนบ้านไชยมงคล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
-------------------------------------------------วันที่ ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๒๔ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลาราชการ
ณ โรงเรียนบ้านไชยมงคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ดาเนินการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

