ประกาศโรงเรียนบานหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหน$ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2562
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม$ เขต ๓
-------------------------------------------ดวยโรงเรี ย นบานหลวงจะดำเนิ น การสรรหาและคั ด เลื อ กเปนลู ก จางชั่ ว คราว ตํ า แหน$ ง
บุ คลากรปฏิ บั ติ งานธุ ร การโรงเรี ย น ประจำป( งบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศั ย ความตามหนั งสื อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด$วนที่สุด ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว โรงเรียนบานหลวง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรลูกจางชั่วคราว ตำแหน$ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจําป(งบประมาณ
พ.ศ.2562 ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครและรายละเอียดการจาง
ชื$อตําแหนง
บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อัตราวาง
จำนวน 1 อัตรา
คาตอบแทน
9,000 บาท/เดือน (ระยะเวลาการจาง 12 เดือน ตั้งแต$เดือนตุลาคม 2561
ถึงเดือนกันยายน 2562 )
ลักษณะการจาง โดยวิธีจางเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว$าดวยการพัสดุ
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม$ต่ํากว$าสิบแปดป(บริบูรณD
2.1.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยDทรงเปน
ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.4 ไม$เปนผูดำรงตำแหน$งทางการเมือง
2.1.5 ไม$เปนบุคคลลมละลาย
2.1.6 ไม$เปนคนไรความสามารถคนเสมือนไรความสารถคนวิกลจริตหรือจิตฟIJนเฟKอนไม$
สมประกอบ
2.1.7 ไม$เปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทาง
อาญา เวนแต$เปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3. การรับสมัคร
ผูประสงคDจะสมัครใหขอรับใบสมัครที่หองธุ รการ โรงเรียนบานหลวง หรือ ดาวนDโ หลดใบสมัครที่
เว็บไซตDโรงเรียนบานหลวง www.blschool.ac.th และยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ โรงเรียนบานหลวง
ตําบลบานหลวง อำเภอแม$อาย จังหวัดเชียงใหม$ ระหว$างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลา
ราชการ)
4. การยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานในการสมัคร
ผูประสงคDจะสมัครเขารับการสรรหาและคัดเลือกใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตามแบบฟอรDมที่โรงเรียน
บานหลวงกําหนด โดยกรอกขอความใหครบถวนพรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครดังนี้
4.1 ใบสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร(ตามแนบทายประกาศนี้)
4.2 ปริญญาบัตร และใบรายงานผลการเรียน(Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ออกใหโดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาไว จํานวน 1 ฉบับ
4.3 บัตรประจำตัวประชาชนพรอมสำเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.4 ทะเบียนบานที่เปนภูมิลำเนาของตนเองพรอมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆเช$นหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี)
4.6 รูปถ$ายหนาตรงไม$สวมหมวกและไม$สวมแว$นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ$ายไม$เกิน 6 เดือน
และ ถ$ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 ใบ
4.7 ใบรับรองแพทยDซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกใหไม$เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัครซึ่ง
แสดงว$าไม$เปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว$าดวยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผูผ$านการคัดเลือกนํามายื่น
ภายหลัง)
ทั้งนี้สำเนาเอกสารทุกฉบับใหลงนามรับรองสำเนาดวยตนเอง (เวนแต$เอกสารตามขอ 4.6 – 4.7 )
หากตรวจสอบภายหลังว$ าเอกสารหลั กฐานต$างๆที่นำมาสมัครเปนเอกสารเท็จหรือปลอมใหถื อว$าผู นั้นขาด
คุณสมบัติมาตั้งแต$ตน และจะไม$ไดรับการพิจารณา จัดจาง โดยไม$มีเงื่อนไขใดๆหรือเรียกรองสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบานหลวง จะประกาศรายชื่อผูสมัครที่มีคุณสมบัติ และสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร
วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบานหลวง
ตําบลบานหลวง อําเภอแม$อาย จังหวัดเชียงใหม$ และทางเว็บไซตDโรงเรียนบานหลวง www.blschool.ac.th
6. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
6.1 ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป
สอบขอเขียน เวลา 09.00 – 10.30 น. (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว$าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
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- ความรูในทางธุรการ งานสารบรรณ
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรDสำนักงาน
6.2 ภาค ข ความรูเฉพาะตำแหนงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
สอบขอเขียน เวลา 10.30 – 12.00 น. (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
- การเขียนหนังสือหนังสือราชการและโตตอบเอกสาร
6.3 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหนง
การสอบสัมภาษณDเวลา 13.00 – 16.00 น. (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) จะประเมิน
คุณลักษณะบุคคลใหเหมาะสมกับตำแหน$ง โดยวิธีการสัมภาษณD การสังเกต เกี่ยวกับประวัติส$วนตัว
ประวัติการศึกษา ประสบการณDการทำงาน บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสรางสรรคD
และการมีปฏิสัมพันธD
7. เกณฑ>การตัดสิน
1. ผูที่จะถือว$าไดรับการคัดเลือก ตองไดคะแนนตามเกณฑD คือไดคะแนนไม$ต่ํากว$ารอยละ 50
2. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ 1 เรียงตามลำดับจากผูไดคะแนนสูงลงมา ตามลำดับ
8. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ย นบานหลวงจะประกาศรายชื่ อ ผู ผ$ า นการสรรหาและเลื อ กสรรโดยจะเรี ย งลํ า ดั บ
จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ การตัดสินของคณะกรรมการถือว$าเปนที่สิ้นสุด โรงเรียนบานหลวง
จะประกาศรายชื่อผูผ$านสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบานหลวง
และทางเว็บไซตDโรงเรียนบานหลวง www.blschool.ac.th
การขึ้นบัญชีผูผ$านสรรหาและเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไม$เกิน 1 ป( นับตั้งแต$วันขึ้นบัญชีแต$ถา
มี ก ารสรรหาและเลื อ กสรรอย$ า งเดี ย วกั น นี้ อี ก และไดขึ้ น บั ญ ชี ผู ผ$ า นสรรหาและเลื อ กสรรใหม$ แ ลว
การสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
9. การเรียกตัวผูผานการสรรหาเลือกสรรใหมารายงานตัว
9.1 โรงเรียนบานหลวง จะเรียกตัวผูผ$านการสรรหาและเลือกสรรมาจัดทำสัญญาจาง เรียงลำดับ
ทั้งนี้เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวเท$านั้น
9.2 การยกเลิกบัญชีผูผ$านการการสรรหาและเลือกสรร
9.3.1 ผูนั้นขอสละสิทธิการจาง
9.3.2 ผูนั้นไม$มารายงานตัวและจัดทำสัญญาจางตามวันเวลาที่กำหนด

-49.3.3 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว$าผูผ$านการการสรรหาและเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในภายหลั ง แมไดทำสั ญ ญาจางไปแลว
โรงเรี ย นบานหลวง จะยกเลิ ก สั ญ ญาจางและจะ
เรียกรองสิทธิใดๆไม$ไดทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายหัสพงศD งานดี)
ผูอานวยการโรงเรียนบานหลวง

กําหนดการสรรหาและคัดเลือกลูกจางชั่วคราว
ตําแหน$ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบานหลวง ตําบลบานหลวง อําเภอแม$อาย จังหวัดเชียงใหม$
สังกัดสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม$ เขต ๓
------------------------------------- ประกาศรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2561
- รับสมัครระหว$างวันที่ 1– 5 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหา
- ดําเนินการสรรหา

ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

- ประกาศผลการสรรหา ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เลขประจำตัวสอบ..............................

ใบสมัครสรรหาลูกจางชั่วคราว ตำแหนง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบานหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
***************************************

ติดรูปถาย

1. ชื่อ....................................................................นามสกุล.......................................................................
สัญชาติ ..................................... เชื้อชาติ ...........................................ศาสนา...................................
2. เกิดวันที่ .....................เดือน.....................................พ.ศ............................อายุถึงวันสมัคร...............ป(
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย$าราง  อื่นๆ ......................
3. เกิดที่ตำบล......................................อำเภอ..................................จังหวัด..................................................
4. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.......................................................... ออกให ณ จังหวัด...........................
เมื่อวันที่.....................เดือน .................................................... พ.ศ. ..........................................................
5. ที่อยู$ปIจจุบันเลขที่...............ตำบล............................อำเภอ..........................................จังหวัด..................
รหัสไปรษณียD ............................... โทรศัพทD .......................................................................
6. สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากสถาบัน........................................................ป( พ.ศ......................................
วุฒิการศึกษาที่ไดรับคือ....................................วิชาเอก..............................................................................
7. ความรูความสามารถพิเศษ.........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
8. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สำเนาปริญญาบัตรหรือนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาไว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ$ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 สำเนาทะเบียนบาน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ใบรับรองแพทยD
 อื่นๆ................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองว$าขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความดังกล$าวขางตนนี้เปนความจริง
ถูกตองทุกประการ หากขอความดังกล$าวไม$เปนความจริงขาพเจาจะไม$เรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ.....................................................................ผูสมัคร
(.............................................................................)
วันที่ ...........เดือน .......................................พ.ศ. ..................
เจาหนาที่รับสมัคร
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครแลวถูกตอง

ลงชื่อ.................................................
(.......................................................)
วันที่................เดือน............................พ.ศ...................

เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏว$า
 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก…………………………………
ลงชื่อ.................................................
(.......................................................)
วันที่................เดือน............................พ.ศ...................

