ประกาศโรงเรียนราษฎรอํานวย
เรื่อง การรับสมัครจางเหมาบริการรายบุคคล
ตําแหน#ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูใหนักเรียน)
ดวยโรงเรียนราษฎรอํานวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 มีความ
ประสงคเป&ดรับสมัครบุคคลเพื่อจางเป*นพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล โครงการคืนครูใหนักเรียน ตําแหน/ง
ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูใหกับนักเรียน ประจําป1งบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต/อไปนี้
1. ตําแหน#งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 พนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล ตําแหน/งธุรการโรงเรียน
1.2 อัตราเงินเดือน 9,000 บาทต/อเดือน จํานวน 1 อัตรา
1.3 ระยะเวลาการจาง ตามงบประมาณที่โรงเรียนราษฎรอํานวยไดรับจัดสรรจากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
2.1 เป*นผูมีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม/ต่ํากว/า 18 ป1บริบูรณ
(3) เป*นผูที่เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป*นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม/เป*นผูดํารงตําแหน/งทางการเมือง สมาชิกทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(5) ไม/เป*นคนไรความสามารถ หรือจิตฟEFนเฟGอนไม/สมประกอบ หรือเป*นโรคตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม/เป*นผูบกพร/องในศีลธรรมอันดีจนเป*นที่รังเกียจต/อสังคม
(7) ไม/เป*นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(8) ไม/เป*นบุคคลลมละลาย
(9) ไม/เป*นผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต/เป*นโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม/เป*นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล/ออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหน/วยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหว/างประเทศ
(11) ไม/เป*นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล/ออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(12) ไม/เป*นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หน/วยงานของรัฐ
(13) ไม/เป*นพระภิกษุสงฆ หรือสามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องหามพระภิกษุ สามเณร
หรือวิชาชีพ หรือสอบแข/งขัน หรือสอบคัดเลือกอย/างคฤหัสถ พ.ศ. 2538

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน/ง
(1) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
(2) มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ ตามขอบข/ายภารกิจและหนาที่ตาม
หนาที่ระบุไวในประกาศนี้
(3) มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได
(4) ขอบข/ายภารกิจหนาที่การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการโรงเรียน มีดังนี้
- งานธุรการ สารบรรณ ดานการรับ-ส/ง บันทึกเสนอ รวบรวม สรุป จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานทะเบียน และหนังสือราชการต/าง ๆ รวมทั้งระบบ AMSS++
- งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ/าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป*นระเบียบ
เรียบรอย
- งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูล การ
จัดทํารายงานขอมูล จัดส/งและรับขอมูลในระบบ ICT
- งานประสานงาน การติดต/อสื่อสารกับหน/วยงานส/วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและทองถิ่น
การใหบริการแก/ประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดต/อราชการ
- การช/วยเหลือกระบวนการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง การจัดทําบัญชีวัสดุ ใบเบิกพัสดุ
การคิดค/าเสื่อมราคา
- งานประชาสัมพันธ การจัดทําเอกสารนําเสนอ สื่อนําเสนอ รายงานภาพกิจกรรมของ
โรงเรียนผ/านเว็บไซต
- งานเลขานุการผูบริหารโรงเรียน เช/น จัดทําวาระการประชุม จดบันทึก สรุปรายงานผล
การประชุม ทําปฏิทินภารกิจงาน เตรียมเอกสาร แจงเตือนการปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ตลอดรวมถึงงานอื่น ๆ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผูสมัครสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเองไดที่โรงเรียนราษฎร
อํานวย หรือที่ผูอํานวยการโรงเรียน เบอรโทรศัพท 095-635-9443 (ไม/เวนวันหยุดราชการ)
ประกาศรับสมัคร
วันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2561
รับสมัคร
วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ดําเนินการคัดเลือก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผูที่ผ/านการคัดเลือก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ทําสัญญาจางเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อุตรดิตถ เขต 1
4. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร
4.1 รูปถ/ายหนาตรง แต/งกายสุภาพ ไม/สวมหมวก และไม/สวมแว/นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ/าย
มาแลวไม/เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
4.2 สําเนาหลักฐานการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวนอย/างละ 1 ชุด ที่แสดงว/าเป*น
ผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน/งของผูมีสิทธิ์สมัครในขอ 2.2 โดยตองเป*นผูสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันป&ดรับสมัคร ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด
จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป*นเกณฑ หาก
ปรากฏภายหลังว/าผูสมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไม/ตรงตามประกาศรับสมัครหรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด จะ
ถือว/าผูสมัครรายนั้นเป*นผูขาดคุณสมบัติและไม/มีสิทธิ์ทําสัญญาจางในตําแหน/งที่สมัคร
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ

4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช/น ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ใน
หลักฐานการสมัครไม/ตรงกัน) จํานวน 1 ชุด
4.6 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกไม/เกิน 1 เดือน และแสดงว/าไม/เป*นโรคตองหามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว/าดวยโรค พ.ศ. 2549
จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองว/า “สําเนาถูกตอง” ลงลายมือชื่อกํากับหลักฐานทุกฉบับ
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนราษฎรอํานวย
6. วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนราษฎรอํานวย จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ และการ
สอบสัมภาษณตามขอบข/ายภารกิจที่กําหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต/
เวลา 09.00 น. โดยไดกําหนดการคัดเลือกดังนี้
เวลา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

7.

วิชาที่สอบ
ภาค ก สอบขอเขียน
ความรูความสามารถทั่วไปและความรู
ความสามารถเฉพาะวิชาเอก

คะแนนเต็ม
30

ภาค ข สอบปฏิบัติ

50

ภาค ค สอบสัมภาษณ ประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน/ง

20

เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผ/านการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหน/ง ตองได
คะแนนไม/ต่ํากว/ารอยละ 50 ของแต/ละภาค และรวมกันสองภาคตองไม/นอยกว/ารอยละ 60 โดยจะเรียงลําดับที่
จากผูคัดเลือกไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย การตัดสินถือเป*นเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได
8. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
โรงเรียนราษฎรอํานวย จะประกาศรายชื่อผูผ/านการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนราษฎรอํานวยโดยจะประกาศเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ กรณีคะแนนเท/ากัน
ใหผูสมัครที่ไดคะแนนสอบขอเขียนที่มากกว/าอยู/ลําดับที่ดีกว/า หากคะแนนสอบเท/ากันอีก ใหผูที่ไดรับเลข
ประจําตัวสอบก/อนเป*นผูที่อยู/ในลําดับที่ดีกว/า และรายชื่อผูผ/านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไวเป*นเวลา 2 ป1 นับตั้งแต/
วันประกาศผลการคัดเลือก
9. การยกเลิกบัญชีผูไดรับคัดเลือก
บัญชีผูไดรับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต/อไปนี้
9.1 ผูนั้นไม/มารายงานตัวเพื่อเขารับการสั่งจาง ในวัน เวลา ที่กําหนด
9.2 ผูนั้นขอสละสิทธิการจาง
9.3 ผูนั้นไม/อาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาการสั่งจาง
9.4 บัญชีผูผ/านการคัดเลือกครบกําหนดเวลา 2 ป1 นับตั้งแต/วันประกาศผลการคัดเลือก
9.5 หากมีประกาศรับสมัครครั้งใหม/แลวบัญชีผูผ/านการคัดเลือกในครั้งก/อนเป*นอันยกเลิก

10. การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกและการจัดทําสัญญาจาง
การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกทําสัญญาจางครั้งแรกจะใชการประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ของโรงเรียนราษฎรอํานวย เป*นหนังสือเรียกตัว จึงเป*นหนาที่ของผูที่ไดรับการคัดเลือกที่จะตองทราบประกาศ
การขึ้นบัญชี สําหรับการเรียกตัวครั้งต/อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพทตามที่ระบุขอมูลไวในใบสมัคร ทั้งนี้ ในวันที่จัดทําขอตกลงการจาง ผูรับ
จางจะตองไม/มีพันธะผูกพันในการเป*นลูกจางหน/วยงานใด ๆ ซึ่งผูที่ไม/ไปรายงานตัวและจัดทําสัญญาจางตาม
กําหนด จะถือว/าสละสิทธิในการทําสัญญาจาง โรงเรียนราษฎรอํานวย จะเรียกผูไดรับคัดเลือกลําดับที่ถัดไปเพื่อ
ทําสัญญาจางต/อไป และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได
11. เงื่อนไขในการจาง
11.1 จะดําเนินการจางไดต/อเมื่อไดรับการแจงจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 แลวเท/านั้น
11.2 เป*นการจางที่ไม/มขี อผูกพันที่จะนําไปสู/การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป*นลูกจางประจํา
พนักงานราชการหรือขาราชการ
11.3 ไม/มีการเลื่อนค/าจาง
11.4 หากปรากฏว/าเป*นผูขาดคุณสมบัติที่กําหนดหรือมีความรูความสามารถ ความประพฤติไม/
เหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจบอกเลิกจาง โดยไม/แจงใหผูรับจางทราบล/วงหนา และไม/ตองรอครบสัญญา
จาง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายเศรษฐวิชญ วงษสละ)
ผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรอํานวย

