ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
.............................................................................................................................................................

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ เรื่ อง การจั ดสรรอั ต ราจ้ างปฏิ บั ติ งานธุ รการโรงเรีย น ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ อ ลดภาระงานที่
ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนของครู จึ งประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เป็ น ลู ก จ้ างชั่ ว คราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร คัดเลือก
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
๒. ขอบข่ำยภำระกิจและหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน
๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ ตอบรับ – ส่ง หนังสือราชการ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือ
ราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ E-office
๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒.๓ งานข้อมูลสาระสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระบบข้อมูล การสารวจและการบันทึกข้อมูล การจัดทา
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการ
แก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
๒.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
: วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
: วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
(สาหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตร้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท)

๔. อัตรำค่ำจ้ำง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
๕. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
๖. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ (พร้อมตัวจริง)
๖.๑ ใบสมัครตามที่โรงเรียนกาหนด
๖.๒ สาเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร พร้อมฉบับจริง
๖.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมฉบับจริง
๖.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
๖.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๖.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
๖.๗ สาเนาหนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
๗. กำรยื่นใบสมัคร
๗.๑ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๗.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนและรับรอง
สาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
๗.๓ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ภายในวันที่ ๑๗ – ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๘. เงื่อนไขกำรสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่กาหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนอนุบาล
เมืองสุโขทัย จะไม่พิจารณาจ้าง และเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
๙. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
และทางเวปไซด์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
๑๐. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
๑๐.๑ โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ( ๔๐ คะแนน )
(๑) ความรู้ทั่วไป
(๒) ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
(๓) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
๑๐.๒ ภาคปฏิบัติ (๓๐ คะแนน)
(๑) ความสามารถในงานธุรการและงานสารบรรณ
(๒) ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต
๑๐.๓ สอบสัมภาษณ์ (๓๐ คะแนน)
(๑) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
(๒) บคลกลักษณะ ท่วงทีวาจา
(๓) การมีปฏิภาณไหวพริบ
(๔) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(๕) เจตคติ อุดมการณ์

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนภาคความรู้ ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนในข้อ ๙.๑ , ๙.๒ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกตามลาดับ
๑๑. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
จะดาเนินการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
วัน เดือน ปี

เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
รวมคะแนน

รายการ
ภาค ก. สอบข้อเขียน
- ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๔๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

๑๒. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน
อนุบาลเมืองสุโขทัย หรือ เวปไซด์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ และให้ผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกรายงานตัวในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
๑๓. กำรยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก
บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กาหนด
๑๓.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
๑๓.๓ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสั่งจ้าง
๑๓.๔ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกาหนดเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๑๓.๕ หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๔. กำรเรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกและกำรจัดทำสัญญำจ้ำง
๑๔.๑ การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีของ
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการ
ขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวครั้งต่อๆไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยทางจดหมาย ลงทะเบียน
หรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ ในวันที่จัดทาสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะ
ผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด จะถือว่าสละสิทธิใน
การทาสัญญาจ้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกลาดับที่ถัดไปเพื่อทาสัญญาจ้างต่อไป และจะ
เรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้
๑๔.๒ ระยะเวลาการจ้างถือตามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมชาย พรถึง)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

