ประกาศโรงเรียนบานเตาไหเหนือ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
..............................................................
ดวยโรงเรียนบานเตาไหเหนือ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ* สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ* เขต 1 มีความประสงค*จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบาน
เตาไหเหนือตามที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน 2560 เรื่อง การมอบอํานาจ
เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบาน
เตาไหเหนือ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
ตําแหนงลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบานเตาไหเหนือ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ* เขต ๑ จํานวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังตอไปนี้
1.1. ชื่อตําแหนง ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา
1.2. คาจาง เดือนละ 9,000 บาท
2. ขอบขายภารกิจและหน!าที่การปฏิบัติงาน
2.1. งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตางๆ รวมทั้งระบบ
E-office การทําลายเอกสาร
2.2. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
2.3. งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูลการจัดทํา
รายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
2.4. งานการประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอื่นๆ ชุมชนและทองถิ่นการ
ใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
2.5. งานสารบรรณกลาง ดานการรับ -สง บันทึกเสนอ รวบรวม สรุป จัดเก็บหนังสือเอกสารของ
โรงเรียน
2.6. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานตาง ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ
2.7. งานจัดพิมพ*เอกสาร หนังสือราชการ บันทึกขอความตามที่ไดรับมอบหมาย
/ ขอบขายภารกิจ.......(ตอ)

2.8. งานระบบขอมูลสารสนเทศกลาง เชน ขอมูลนักเรียน ผลการเรียน ทะเบียนนักเรียนฯ
2.9. งานเลขานุการผูบริหารโรงเรียน เชน
-การจัดทําวาระการประชุม การจดบันทึก สรุป รายงานผลการประชุม
-การบันทึก จัดทําปฏิทินภารงาน พรอมการเตรียมเอกสาร แจงเตือนการปฏิบัติภารกิจของ
ผูบริหาร
-การจัดทําตารางเสนอปฏิทิน รายละเอียดการดําเนินงานตามหนังสือสั่งการของตนสังกัดเพื่อให
สามารถบริหารจัดการ
-การประสานงาน อํานวยความสะดวกระหวางผูบริหาร ครูภายในโรงเรียน และประชาชนผู
ใหบริการ ตลอดจนการใหความรวมมือกับเครือขายสถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย
2.10. งานปฏิคมภายในโรงเรียน
2.11. งานประชาสัมพันธ* การจัดทําเอกสารนําเสนอ สื่อนําเสนอ รายงานภาพกิจกรรมของโรงเรียน
2.12. การชวยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เชน กีฬากลุม งานวิชาการฯ
2.13. การชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนการสรุป รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน ผานระบบ
Internet เชน มาตรการประหยัด รายงานยาเสพติด รายงานการรับ นักเรียน
2.14. การชวยเหลือกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง การจัดทําบัญชีวัสดุ ใบเบิกพัสดุ การคิดคา
เสื่อมราคา
2.15. การดูแลชวยเหลือดานความเปนระเบียบเรียบรอยของหองสํานักงานโรงเรียนตามที่ ไดรับ
มอบหมาย
2.16. งานอื่นๆที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู!มีสิทธิสมัครเข!ารับการคัดเลือก
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปZบริบูรณ*
3.3 มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3.4 มีความรูความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบขายภาระงาน ตามที่ระบุไวใน ประกาศ
ฉบับนี้
3.5 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร*เปนอยางดี
3.6 ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนโรคที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
3.8 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
/ คุณสมบัติ......(ตอ)

3.9 ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุก เวนแตเปนโทษสาหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.10 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องค*การมหาชนหรือ หนวยงาน
อื่นของรัฐ หรือองค*การระหวางประเทศ
3.11 ไมเปนพระภิกษุสงฆ* สามเณร นักพรต หรือนักบวช
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผูประสงค*จะสมัครคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ โรงเรียนบานเตาไหเหนือ หมู
ที่ 2 ตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ* ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑7 ตุลาคม 2561 (เวนวันหยุดราชการ) เวลา
๐9.00 – ๑๖.0๐ น.
5. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
๕.1 ใบสมัครตามที่โรงเรียนกําหนด
๕.2 สําเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงและสําเนา
จํานวน 1 ชุด
๕.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
๕.4 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
๕.5 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
๕.6 ใบรับรองแพทย* ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไมเกิน 1 เดือน
๕.๗ สําเนาหนังสือรับรองการผานการเกณฑ*ทหารหรือไดรับยกเวนการเกณฑ*ทหาร (เพศชาย)
๕.8 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ให!รับรองสําเนาถูกต!องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
6. เงื่อนไขการสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร
ใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมี
สิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ
และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเปนเท็จ
โรงเรียนบานเตาไหเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ* เขต ๑ จะไมพิจารณาจาง จะ
เรียกรองสิทธิใด ๆ มิได
/7.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือก

7. ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบานเตาไหเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ* เขต ๑ จะประกาศ รายชื่อผู
มีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑8 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบานเตาไหเหนือ หมูที่ 2 ตําบลทาสัก
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ* และทางเวgปไซต* http://www.utdone.net
8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบภาค (ก.) ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ เชน งานธุรการ งานสารบรรณ ระบบเอกสาร
อิเล็คทรอนิกส* และความรอบรูทั่วไปที่เกี่ยวของ และภาค (ข.) ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงโดยการ
สัมภาษณ*
9. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนบานเตาไหเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ* เขต ๑ จะ ดําเนินการ
สอบคัดเลือกในวันที่ ๑9 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบานเตาไหเหนือ
วัน เดือน ปZ
19 ตุลาคม 2561

วิชาที่สอบ
เวลา
09.00 – 12.00 น. 1. สอบภาค (ก.) ความรูเกี่ยวกับ
งานในหนาที่

19 ตุลาคม 2561

13.00 น. เปนตนไป 2. ภาค (ข.) ประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหนงโดยการ
สัมภาษณ*
รวม

คะแนนเต็ม
50

หมายเหตุ

50
100

10. เกณฑ;การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ 60 ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน จะจัดลําดับ
ที่ไดโดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบขอเขียนมากกวาอยูในอันดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากันจะใชวิธีสุม(จับ
ฉลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
11. การประกาศรายชื่อผู!ได!รับการคัดเลือก
โรงเรียนบานบานเตาไหเหนือ จะประกาศรายชื่อผูผาน การคัดเลือก ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ
ณ โรงเรียนบานเตาไหเหนือ หมูที่ 2 ตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ* และทางเวgปไซต*
http://www.utdone.net โดยจะประกาศเรียงลําดับที่ จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ และรายชื่อผูผาน
การคัดเลือกขึ้นบัญชีไวเปนเวลา 1 ปZ นับตั้งแตวัน ประกาศผลการคัดเลือก
/ 12. การยกเลิกบัญชี

12. การยกเลิกบัญชีผู!ได!รับคัดเลือก
บัญชีผูไดรับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
12.1 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อเขารับการสั่งจาง ในวัน เวลา ที่กําหนด
12.2 ผูนั้นขอสละสิทธิการจาง
12.3 ผูนั้นไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาการสั่งจาง
12.4 บัญชีผูผานการคัดเลือกครบกําหนดเวลา 1 ปZ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก
12.5 หากมีประกาศรับสมัครครั้งใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกในครั้งกอนเปนอันยกเลิก
1๓. การเรียกตัวผู!ได!รับคัดเลือกและการจัดทาสัญญาจ!าง
การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกทําสัญญาจางครั้งแรกจะใชการประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ของโรงเรียนบานเตาไหเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ* เขต ๑ เปนหนังสือเรียกตัว จึง
เปนหนาที่ของผูที่ไดรับการคัดเลือกที่จะตองทราบประกาศการขึ้นบัญชี สําหรับการเรียกตัวครั้งตอ ๆ ไป จะมี
หนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท*ตามที่ระบุขอมูลไวใน
ใบสมัครทั้งนี้ ในวันที่จัดทําสัญญาจาง ผูรับจางจะตองไมมีพันธะผูกพันในการเปนลูกจางหนวยงานใด ๆ ซึ่งผูที่ไม
ไปรายงานตัวและจัดทําสัญญาจางตามกําหนด จะถือวาสละสิทธิในการทําสัญญาจาง โรงเรียนบานหนา-พระธาตุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ* เขต ๑ จะเรียกผูไดรับคัดเลือกลําดับที่ถัดไปเพื่อทําสัญญาจาง
ตอไป และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได
๑๔. เงื่อนไขการจ!าง
ถาผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานตามขอบขายของงานธุรการโรงเรียนได ทางโรงเรียนขอยกเลิกสัญญาจาง
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

(นางศิริลักษณ* มั่นคงดี)
ครู รักษาราชการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาไหเหนือ

