ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
____________________________
ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จะดาเนินการคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อรับเข้าทางานตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งและสาขาวิชาเอกที่จะดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา รับเงินอัตราค่าจ้าง ขั้น 7,670 บาท
1.1 ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาอื่น
1) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ
2) งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล การ
จัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
3) งานการประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน ส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
4) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็ น ผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8) ไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1) วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ วุ ฒิ ที่ สู ง ขึ้ น ไปสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ การจัดการทั่วไปหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานและหน้าที่
3) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่ มบริห ารงาน
บุคคล โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 5 กุมภาพันธ์
2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 ส าเนาแสดงผลการศึกษา หรือหนังสื อรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript)
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
4.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครคัดเลือก (ที่ยังไม่หมดอายุ)
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1×1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป
4.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ (ไม่เป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.
ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549)
4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก
โรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
6. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมของบุค คล
ตามกาหนดดังนี้
วัน เดือน ปี
9 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 เป็นต้นไป

รายการ
คะแนนเต็ม หมายเหตุ
- ท ด ส อ บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
50
ปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
- ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านและ
50
สัมภาษณ์
ประสบการณ์

7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
8. การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรี ย นชะอวดวิ ท ยาคาร จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กภายในวั น ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โดยจะประกาศเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปน้อย
กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่อันดับที่ดีกว่า

9. รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก
9.1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะดาเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่ ผู้ที่ได้
คะแนนจากมากไปน้อย และให้มารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
9.2 ผู้ได้รับคัดเลือกรายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หรือขาด
คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
หรือตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา หรือถ้าเป็นผู้ได้รับพิจารณาแล้วจะยกเลิ กสัญญาจ้าง โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ตรวจพบคุณสมบัติ
9.3 ผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ สู ง กว่ า ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
เจ้าหน้าที่ธุรการแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงกว่าภายหลังไม่ได้
9.4 ผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ธุรการ ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตาม
กาหนดเวลา ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการทาสัญญาจ้าง
10. เงื่อนไขการสั่งจ้าง
อัตราค่าจ้างเดือนละ ขั้น 7,670 บาท และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง
ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

(นางสุภาภรณ์ คงคานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

กาหนดการคัดเลือก
รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สังกัด สพม.12
วัน เดือน ปี
30 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2560
7 กุมภาพันธ์ 2560
9 กุมภาพันธ์ 2560
10 กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ประกาศรับสมัครและรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประเมินความเหมาะสม (ปฏิบัติ/สัมภาษณ์)
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและทาสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

