แก้ไข ประกาศโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
...................................................................
ด้วยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน ๑ อัตรา
๑. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่ (ให้โรงเรียนเป็นผู้กาหนดของข่ายภารกิจและหน้าที่เพิ่มเติม)
๑.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้ง
ระบบ E-Office
๑.๒ งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
๑.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๑.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรำค่ำจ้ำง

อัตราจ้าง ๙,๐๐๐.- บาท/เดือน

ลักษณะกำรจ้ำง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระยะเวลำกำรจ้ำง ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ และจะจ้างต่อเมื่อได้รับ
งบประมาณแล้ว
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
๒.๓ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. กำรรับสมัคร และเอกสำรหลักฐำน
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์รับสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบริหารงานบุคคล
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕  ๑ นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๓.๒.๒ สาเนาปริญญาบัตรหรือสาเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสาเนาแสดงผล
การเรียน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๒.๖ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบสาคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น
เอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ , ๓.๒.๓ , ๓.๒.๔ , และ ๓.๒.๖ ให้นาฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย
และเอกสารที่เป็นฉบับสาเนาต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
๔. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม และทางเว็บไซต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
๕. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
คณะกรรมการจะดาเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑. โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ความรู้ทั่วไป ความสามารถทาง
ภาษาไทย ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิดและความรู้ทางคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม ๖๐
คะแนน
๒. โดยการสอบปฏิบัติงาน / สอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
๖. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
คณะกรรมการจะดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามตารางคัดเลือก ต่อไปนี้
วันที่
เวลา
วิชาที่สอบ
วันอังคารที่ ๔ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
ธันวาคม ๒๕๖๑
ภารกิจและหน้าที่ (๖๐ คะแนน)

วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน

๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง สอบปฏิบัติ
(๔๐ คะแนน)
สถำนที่จะแจ้งให้ทรำบพร้อมกับกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก

หมายเหตุ

๗. เกณฑ์กำรตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม
โดยจัดเรียงลาดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนน
สอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๘. กำรประกำศผลกำรคัดเลือกกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชี
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมและทางเว็บไซต์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้าง
ตามจานวนตาแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
๙. กำรจัดจ้ำง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามลาดับที่ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่าจานวน
ตาแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ใดๆทั้งสิ้น
อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิก
คาสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(นายบุญมา ภูเงิน)
ผู้อานวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน
โรงเรียนกุดดู่พิทยำคม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19

ติดรู ป
ลาดับที่................

วันที่............เดือน......................................พ.ศ...................
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................นามสกุล...................................................
เกิดวันที่......................เดือน...............................พ.ศ....................อายุ........................ปี........................เดือน
บ้านเลขที่.................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................................
ตาบล...............................อาเภอ................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.................
วุฒิการศึกษา...................................สาขา......................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.........................ถนน.................................
ตาบล...............................อาเภอ................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์.........................................มือถือ........................................
ความสามารถพิเศษ
1....................................................................................
2....................................................................................
3.....................................................................................
หลักฐานที่ยื่นพร้ อมใบสมัคร
รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว 2 รู ป
สาเนาแสดงผลการศึกษาปริ ญญาบัตร
หรื อหนังสือรับรองวุฒิ
ระเบียนแสดงผลการเรี ยน( transcript)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองแพทย์
อื่น ๆ....................................................................

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) หลักฐานครบ
( ) หลักฐานไม่ครบ
ลงชื่อ.....................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(...........................................)
วันที่................................................

ลงชื่อ............................................ผู้สมัคร
(............................................................)
ลงชื่อ............................................ผู้รับสมัคร
(............................................................)

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก........................................
...........................................................................
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ
(...........................................)
วันที่................................................

