ประกาศสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งแม่บ้าน
--------------------------------ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งแม่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560
สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติการบริหารงาน-บุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งแม่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดการจ้าง
1.1 ตําแหน่งแม่บ้าน จํานวน 1 อัตรา
1.2 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.3 อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
2. ขอบข่ายการปฏิบตั ิงาน
2.1 ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.2 การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และเก็บรักษาครุภัณฑ์ของสํานักงาน
2.3 ดูแลการจัดประชุมอบรมในส่วนของการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอื่น ๆ
2.4 ปฏิบัตงิ านตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูส้ มัคร
2.1 มีสญ
ั ชาติไทย
2.2 เพศหญิง
2.3 มีอายุไม่ต่ํากว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
2.4 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.7 ไม่เป็นผูด้ ํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
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4. คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
4.1 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า
4.2 เพศหญิง
4.3 เป็นผู้มจี ิตสาธารณะ มีใจรักงานบริการและงานดูแลรักษาความสะอาด
4.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับทางราชการได้
4.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม
2560 เวลา 08.30 น.- 1๖.30 น.
5. เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1X 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) วุฒิการศึกษา พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(4) ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐบาล จํานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง)
(6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
(7) ผูส้ มัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน คุณวุฒซิ ึ่งผู้สมัคร นํามายื่นไม่ตรง หรือ
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผสู้ มัครรับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มสี ิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 และทางเว็บไซต์ http://www.saraburi2.org
7. หลักสูตรและวิธกี ารคัดเลือก
7.1 ภาคปฏิบัติ
7.2 การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์)
โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3. ประสบการณ์ทํางาน
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. การอุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน

คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม

50
50

คะแนน
คะแนน
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8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
9. วัน เวลา สถานทีด่ าํ เนินการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดําเนินการคัดเลือกในวันพฤหัสบดี
ที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
วัน/เวลา
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
- ทดสอบภาคปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ์
รวม

คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

หมายเหตุ

100 คะแนน

10. การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และทางเว็บไซต์ http://www.saraburi2.org โดยจะประกาศ
เรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน
ภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ทสี่ มัครก่อนอยู่ในลําดับที่ดีกว่า การตัดสินถือ
เป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้
11. การขึ้นบัญชีผผู้ ่านการคัดเลือก
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี และเมื่อพ้นกําหนด
การขึ้นบัญชีแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดยังไม่ได้รับการว่าจ้าง ให้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
11. การยกเลิกบัญชีผผู้ า่ นการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
10.๑ ผูน้ ั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
10.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด
10.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวันเวลาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กําหนด
๑2. เงื่อนไขการจ้าง การจัดทําสัญญาจ้าง
12.1 การจัดทําสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิมาจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งแม่บ้าน และให้มารายงานตัว ตามวัน
เวลาที่กําหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
หากไม่ไปรายงานตัว ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
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๑2.2 ผูผ้ า่ นการคัดเลือกตามจํานวนที่ประกาศรับสมัคร จะได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเมื่อ
ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลาการจ้างตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียมผู้คา้ํ ประกันที่เป็นข้าราชการมาค้ําประกันในวันทําสัญญาจ้าง สําหรับการ
ต่อสัญญาจ้างเป็นไปตามงวดเงินจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
๑2.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งแม่บ้าน ไม่มขี อ้ ผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการหรือข้าราชการ ต้องดําเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(นายเล็ก ทาเพชร)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

