ประกาศโรงเรียนบ้านขวดน้ามัน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
-----------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านขวดน้ามัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้ านบ้านขวดน้ ามัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อาศัยอ้านาจตามค้าสั่งส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ้านาจ
เกี่ยวกับการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนั ง สื อ ส้ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๔๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างหมาบริการปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านขวดน้ามัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและอัตรำค่ำตอบแทน
๑.๑ ต้าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ้านวน ๑ อัตรา
๑.๒ ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
๑.๓ ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
๒.๑ มีวุฒการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึนไป
๒.๒ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.๓ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office
(Word,Excel และPowerPoint) หรือโปรแกรมอื่นๆที่มีความจ้าเป็น
๓. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่
๓.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทังระบบ E-Office
๓.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

๓.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส้ารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดท้ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๓.๔ งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
๓.๕ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี
๔.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่้ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และ
ตามที่ก.ค.ศ.ก้าหนด
(๕) ไม่ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรค
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกเพราะกระท้าผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันท้าสัญญา)
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระท้าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
(๑๑) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึนไป (ส้าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท)
๕. กำรรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านขวดน้ามัน ตังแต่วันที่ ๙ – ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๕.๒. หลักฐานที่ตอ้ งยื่นพร้อมใบสมัครสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด้า ขนาด ๑ x ๑.๕นิว โดยถ่ายไม่
เกิน ๖ เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และถ่ายในครังเดียวกัน จ้านวน ๓ รูป

(๒) หลักฐานแสดงผลการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึนไป จ้านวน ๑ ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถน้าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืน่ พร้องใบสมัครได้ ให้น้า หนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สา้ เร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รบั อนุมัติซงึ่ จะต้องอยู่ภายใน
ก้าหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายืน่ แทนก็ได้

(๓ )ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ซึง่ ยังไม่หมดอายุ จ้านวน ๑ ฉบับ
(๔) ส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จ้านวน
(๖) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส้าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทังนี ใบส้าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองส้าเนาถูกต้องและลง
ลายมือชื่อก้ากับไว้ด้วย พร้อมทังน้าเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในวันที่สมัครด้วย
๕.๓ เงื่อนไขกำรสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้ มีคุ ณ สมบั ติ ทั่ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส้ าหรับต้ าแหน่ งตรงตามประกาศรับ สมั ครจริง และจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต้าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท้า
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือก
ครังนีเป็นโมฆะส้าหรับผู้นัน และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
๖. หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก
ให้ด้าเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรที่แนบประกาศนี
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก
โรงเรียนบ้านขวดน้ามัน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านขวดน้ามัน
๘. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
โรงเรียนบ้านขวดน้ามัน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านขวดน้ามัน

๙. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก
โรงเรี ย นบ้ า นขวดน้ า มั น จะด้ า เนิ น การคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ ๑๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนบ้านขวดน้ามัน
วัน/เดือน/ปี

เวลำ

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

รำยกำร

คะแนนเต็ม
๑๐๐

สอบข้อเขียน
๕๐ คะแนน
สอบประเมินความเหมาะสมกับ ๕๐ คะแนน
ต้าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และจะประกาศเรียงล้าดับ
จากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล้าดับ ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้ คะแนนเท่ากันให้ ผู้ สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล้าดับที่ดีกว่า
๑๑. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
๑๐.๑ การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนบ้านขวดน้ามัน
๑๐.๒ การขึนบัญชี
โรงเรียนบ้านขวดน้ามันจะขึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก มีก้าหนด ๑ ปี นับตังวัน
ประกาศผลการคัดเลือก หรือสินสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐานก้าหนด หรือมีการประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึนบัญชีของโรงเรียนบ้านขวดน้ามัน
และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี
๑๐.๒.๑ ผู้นันได้รับการจ้างตามต้าแหน่ง
๑๐.๒.๒ ผู้นันขอสละสิทธิการจ้าง
๑๐.๒.๓ ผู้นันไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามที่ก้าหนด
๑๐.๒.๔ ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเวลาที่ก้าหนด
๑๐.๒.๕ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสินสุดระยะเวลาการขึนบัญชี
๑๐.๒.๖ มีการประกาศขึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต้าแหน่งเดียวกันครังใหม่แล้ว
๑๑. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อท้าสัญญาจ้างครังแรกจะใช้การประกาศขึน
บัญชีผู้ไดรับการคัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการท้าสัญญาจ้าง ตามล้าดับที่ประกาศการคัดเลือกไว้
สำหรับกำรทำสัญญำจ้ำงจะดำเนินกำรได้เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมำณจำกสำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

การเรียกตัวครังต่อๆไป โรงเรียนบ้านขวดน้ามัน จะมีหนังสือเรียกตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก
โดยตรงเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร ก่อนวันที่รายงานตัวไม่น้อยกว่า โดยตรงเป็น
รายบุคคลตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร ก่อนวันที่รายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตังแต่ประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง
อนึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะน้าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต้าแหน่งลูกจ้างประจ้า หรือข้าราชการในระหว่าง
ปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก้าหนดหรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่
เหมาะสม ผู้มีอ้านาจในการจ้างอาจบอกยกเลิกสัญญาเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ว่าที่ร้อยตรี
(สมโภชน์ ภู่ทับทิม)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านขวดน้ามัน

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนขวดน้ำมัน ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักสูตรกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน
…………………………………………………………………………………
หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
จะด้าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับต้าแหน่ง
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี
๑. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน /แบบปรนัย) ๕๐ คะแนน
๑) งานสารบรรณ งานธุรการ
- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) งานพัสดุ
- พระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างแลพการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) งานข้อมูล สารสนเทศ
- ความรู้ ICT ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๔) งานประสานงาน
- เทคนิคการประสานงาน
- การบริการที่ดี
- มนุษย์สัมพันธ์ในการท้างาน
๒. ภาค ข ความเหมาะสมกับต้าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยการสัมภาษณ์ ประเมินจาก
๑) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๒) การประกอบคุณงามความดี
๓) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
๔) การมีปฏิญาณไหวพริบ
๕) เจตคติและอุดมการณ์

ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน
(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนขวดน้ำมัน ลงวันที่ ๒พฤศจิกำยน ๒๕๖๑)

๑.

ประกาศรับสมัคร

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒.

รับการคัดเลือก

วันที่ ๙ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔.

ด้าเนินการคัดเลือก

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕.

ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖.

ด้าเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการใน
โรงเรียน

เมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณจาก
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานแล้ว

