ประกาศโรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
...............................................
ด้วยโรงเรีย นวัดสมอสุ วรรณาราม มีค วามประสงค์จะรับสมั ครคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อจ้างเหมาบริการ
ปฏิ บั ติ งานธุ ร การโรงเรี ย นวั ด สมอสุ ว รรณาราม ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 อาศั ย อ านาจตามค าสั่ งส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ และหนั ง สื อ ส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนั งสื อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ 04009/
ว 6448 ลงวั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2561 เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจแนวทางการจ้ า งผู้ ป ฏิ บั ติ งานธุ ร การโรงเรี ย น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดสมอ
สุวรรณาราม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตรำค่ำตอบแทน
1.1 ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
จานวน 1 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
1.3 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
2.2 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,
Excel และ PowerPoint) หรือโปรแกรม อื่นๆ ที่มีความจาเป็น
3. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่
3.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ E-Office
3.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
3.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้มารับบริการ หรือติดต่อราชการ
3.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/4. คุณสมบัติทั่วไป…

-24. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
5) ไม่เป็ นผู้ ดารงตาแหน่ งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้ าที่ในพรรค
การเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิดทางอาญาเว้น
แต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันทาสัญญาฯ)
10) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
11) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร
4.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)ขึ้ น ไป (ส าหรั บ ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท)
5. กำรรับสมัคร
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม
ตัง้ แต่วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
2) หลักฐานแสดงผลการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จานวน 1 ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กาหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
/5) ใบรับรองแพทย์...

-35) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จานวน 1 ฉบับ
6) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ใบสาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และ
ลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย
5.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับ
ผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ให้ดาเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรที่แนบท้ายประกาศนี้
7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม
8. วัน เวลำและสถำนที่คัดเลือก
โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม จะดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2561

เวลำ

รำยกำร

คะแนนเต็ม
100

- 09.00 – 10.00 น. ภาค ก. ความรู้และความสามารถ
- 11 .00 น. เป็นต้นไป
ทั่วไป (โดยวิธีสอบข้อเขียน)
ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (โดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์)

50 คะแนน
50 คะแนน

9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน ภาค ก.และภาค ข. รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และจะประกาศเรียงลาดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน
ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
/10. ประกำศรำยชื่อ…

-410. ประกำศผลกำรคัดเลือก และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
10.1 การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดสมอ
สุวรรณาราม
10.2 การขึ้นบัญชี
โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก มีกาหนด 1 ปี นับแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือก หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด หรือมีการประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึน้ บัญชีของโรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม และบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
10.2.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่ง
10.2.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
10.2.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามที่กาหนด
10.2.4 ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่กาหนด
10.2.5 บัญชีผผู้ ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
10.2.6 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
11. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทาสัญญาจ้าง ตามลาดับที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ สำหรับกำร
จัดทำสัญญำจ้ำงจะดำเนินกำรได้เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
การเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก
โดยตรงเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร ก่อนวันที่รายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน
นับตั้งแต่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ ต้นทาง
อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะ
นาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตาแหน่งลูกจ้างประจา หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นางสาวกุลวดี จินดากุล)
ครูชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
...............................................................................................
หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
1. ภาค ก ความรู้และความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน/แบบปรนัย) 50 คะแนน
1) งานสารบรรณ งานธุรการ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2) งานพัสดุ
- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
3) งานข้อมูล สารสนเทศ
- ความรู้ ICT ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4) งานประสานงาน
- เทคนิคการประสานงาน
- การบริการที่ดี
- มนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน
2. ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยการสัมภาษณ์ประเมินจาก
1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2) การประกอบคุณงามความดี
3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4) การมีปฏิภาณไหวพริบ
5) เจตคติและอุดมการณ์

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561)
1

ประกาศรับสมัคร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

2

รับสมัครคัดเลือก

วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2561

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

4

ดาเนินการคัดเลือก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

5

ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

6

ดาเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน

เมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณ
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแล้ว

