ประกาศโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
-------------------------------------------ด้วยโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษาประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เรียนการสอน
ของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา
อัตราจ้าง 9,๐๐๐.- บาท/เดือน โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.1ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
1.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ
รวมทั้งระบบ E-Office
1.2 งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
1.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสํารวจและ
บันทึกข้อมูลการจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
1.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ
ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
1.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ระยะเวลาการจ้าง โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา จะดําเนินการจ้างต่อเมื่อได้รับ
งบประมาณแล้ว จนถึงวันที่ 30 กันยายน 256๒
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
2.3 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
3.1วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนขุนห้วย
ตากพัฒนาศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 256๒ ถึง วันที่ 1๗ มิถุนายน 256๒ ระหว่างเวลา 08.30 น. –
16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3.2หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถ่าย
ไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน ๓ รูป
๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสําเนาแสดงผลการ
เรียน ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
๓.๒.๖ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบสําคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เป็นต้น
เอกสารตามข้อ ๓.๒.๒, ๓.๒.๓, ๓.๒.๔, และ ๓.๒.๖ ให้นําฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย
และเอกสารที่เป็นฉบับสําเนาต้องรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 1๘
มิถุนายน 256๒ ณ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษาและเว็บไซต์ สพป.ตาก เขต ๑
๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
1. โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ความรู้ทั่วไปความสามารถ
ทางภาษาไทย ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรู้ทางคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 50
คะแนน
2. โดยการสอบปฏิบัติงาน /สอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
๖. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามตารางคัดเลือก ดังนี้
วันที่
วันที่ ๒0
มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

วิชาที่สอบ
ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
ภารกิจและหน้าที่ (50 คะแนน)

วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน

๑3.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประเมินความเหมาะสมกับ

สอบสัมภาษณ์

ตําแหน่ง ( 50 คะแนน)
ทั้งนี้ สถานที่จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

หมายเหตุ

๗. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนน
เต็มโดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้
คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลําดับที่ดีกว่า
๘. การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
โรงเรี ย นขุ น ห้ว ยตากพั ฒ นาศึกษา จะประกาศผลการคั ด เลื อกภายใน วัน ที่ 21 มิ ถุน ายน
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษาและเว็บไซต์ สพป.ตาก เขต ๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัด
จ้าง ตามจํานวนตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันประกาศผล
การคั ด เลื อ ก และจะยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี เ มื่ อ มี ก ารคั ด เลื อ กในตํ า แหน่ ง เดี ย วกั น ใหม่ หรื อ เมื่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะรายใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ผู้นั้นขาดคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนด
3) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว
4) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์
5) ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้
๙. การจัดจ้าง
ผู้ได้ รั บ การคั ด เลื อกจะได้ รับ การจั ดจ้ า งตามลํ า ดั บ ที่ ของบั ญ ชี ผู้ได้ รั บ การคั ด เลื อกเท่ า กั บ
จํานวนตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาจัดจ้าง
หรือยกเลิกคําสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ
( นายประสิทธิ์ อินทฉิม )
ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา

กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ลงวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๒ )
1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
4. สอบข้อเขียน
- ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
ภารกิจและหน้าที่
(เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.)
สอบสัมภาษณ์
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป)
5. ประกาศผลการคัดเลือก
๖. รายงานตัว

ภายในวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑0 มิถุนายน – ๑7 มิถุนายน ๒๕๖๒
ภายในวันที่ 1๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕๖๒

ภายในวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๒
วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนขุนห้วยตาก
พัฒนาศึกษา สพป.ตาก เขต ๑
เมื่อได้รับการแจ้งงบประมาณแล้ว
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๒

๗. ทําสัญญาจ้าง
๘. จัดส่งผลการคัดเลือกไปยัง สพป.ตาก เขต
หมายเหตุ
๑. ประกาศผลสอบที่ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
๒. หากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดสละสิทธิ์ จะเรียกผู้สอบได้ที่มีคะแนนในลําดับที่ ๒ ตามลําดับที่ สอบได้
๓. จะดําเนินการทําสัญญาจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ทางโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา และทาง โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ถึงจะ
ดําเนินการทําสัญญาจ้างบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

