ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการแทนครู
โครงการคืนครูให้นักเรียน
-----------------------------ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อแทนอัตราว่างของโรงเรียน
ในสังกัด เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๐๗/๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จานวน ๕ อัตรา
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
๓. อัตราค่าจ้าง
ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๔. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ในตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก
๔.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ AMSS
๔.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
/๔.๓ งานข้อมูล…

-๒

–

๔.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๔.๔ งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
๔.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. กาหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลา
ราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
๖. หลักฐานที่ต้องนาไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก
๖.๑ ใบสมัครขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
หรือ www.atg.obec.go.th
๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
และถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป
๖.๓ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริง
พร้อมสาเนา (จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ ไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๖ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๗. เงื่อนไขการรับสมัคร
๗.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ
๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว
๗.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสาร โดย
เป็นเท็จ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
/๘.การประกาศ...

-๓–
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และทางเว็บไซต์ www.atg.obec.go.th
๙. วิธีการคัดเลือก และหลักสูตร
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะดาเนินการคัดเลือกโดยการ สอบข้อเขียน
และประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สอบสัมภาษณ์) โดยมีหลักสูตรการสอบข้อเขียน ดังนี้
- ความรู้ทั่วไป
- ความสามารถทางภาษาไทย
- ความสามารถในภาระงาน
- ความสามารถในความคิด
- ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
๑๐. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี / เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

สอบข้อเขียน
(รายละเอียดตามหลักสูตรที่กาหนด
ในประกาศนี)้

๑๐๐ คะแนน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป

ประเมินความเหมาะสมของบุคคล
(สอบสัมภาษณ์)

๕๐ คะแนน

สถานที่สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลาดับคะแนนรวม
จากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากได้
คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน ให้จัดลาดับที่ โดยการสุ่มแบบธรรมดา (จับฉลาก)
๑๒. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลาดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกหรือสิ้นสุดระยะเวลาตาม
โครงการ
/๑๓.การจ้าง...

-๔ ๑๓. การจ้างและการทาสัญญาจ้าง
การจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่ที่สอบได้ และจะดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก ในวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดย
ทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
อนึ่ง หากกรณีภายหลังตรวจพบว่ารายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร
จะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุดใจ มอญรัต)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

บัญชีรายละเอียดตาแหน่งว่าง
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน
โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
โรงเรียนวัดบ้านป่า
โรงเรียนวัดละมุด
โรงเรียนวัดเทวราช
โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดท่าโขลงฯ
โรงเรียนวัดยางมณี
โรงเรียนวัดศาลาดิน
โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด
โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์

อาเภอ

หมายเหตุ

ไชโย

ปฏิบัติงาน ๒ โรงเรียน

ไชโย

ปฏิบัติงาน ๒ โรงเรียน

โพธิ์ทอง

ปฏิบัติงาน ๓ โรงเรียน

วิเศษชัยชาญ

ปฏิบัติงาน ๒ โรงเรียน

ไชโย

ปฏิบัติงาน ๓ โรงเรียน

