ประกาศโรงเรียนบานซับสีทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
------------------------------ดวย โรงเรียนบานซับสีทอง จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูใหนักเรียน) ดังนั้น อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและ
บริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562
เรื่อง ซักซอมความเขาใจแนวทางการจางผูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอํานาจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
รายเดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
ลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท
2. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และอายุไมเกิน 60 ป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวย
ผูใหญบาน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง
(6) ไมเปนผูทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(7) ไมเปนผูอยูระหวางสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอื่น
(8) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(9) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(10) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(11) ไมเปนผูตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
/(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ…

-2(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําสวนราชการหรือกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ หรือกฎหมายอื่น
(15) ไมเปนผูเคยกระทําทุจริตในการสอบเขารับราชการ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
2.2.1 ไดรับวุฒิทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
2.2.2 เปนผูผานการตรวจเลือกเพื่อเขารับการเกณฑทหารแลว
2.3.3 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร
3. ขอบขายภารกิจงาน
3.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตางๆ รวมทั้ง
ระบบทะเบียนรับสงหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส โดยใชโปรแกรม Smart OBEC
3.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
3.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูล
การจัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
3.4 งานประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอื่น ๆ ชุมชนและทองถิ่น
การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
3.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครไดที่โรงเรียนบานซับสีทอง
ตําบลซับสีทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระหวางวันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2561 (ไมนอยกวา
7 วัน (ไมเวนวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)
5. เอกสารที่จะตองนํามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
5.1 ใบสมัครเขารับการคัดเลือกของโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ
5.2 ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
5.3 ทะเบียนบานฉบับเจาบาน ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
5.4 บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
5.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1x 1.5 นิ้ว ซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน
และเปนรูปถายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
5.6 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกใหไมเกิน 1 เดือน
5.7 หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
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6. วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบานซับสีทอง จะทําการคัดเลือกโดยพิจารณาจากหัวขอ ดังนี้
วัน เดือน ป
16 พฤศจิกายน 2561

เวลา
09.00 – 12.00 น.

การคัดเลือก
ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป
(สอบขอเขียน)
ภาค ข ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน (สอบปฎิบัติ)
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนง
(สอบสัมภาษณ)

13.00 – 14.00 น.
14.30 เปนตนไป

คะแนนเต็ม
50
50
50

7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
โรงเรียนบานซับสีทอง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนบานซับสีทอง และทางเว็บไซต http://www.chaiyaphum1.go.th/
6

0

8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนบานซับสีทอง จะดําเนินการคัดเลือก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนบานซับสีทอง
0

0

9. เกณฑการตัดสินและประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนบานซับสีทอง จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนบานซับสีทอง และทางเว็บไซต http://www.chaiyaphum1.go.th/ โดยประกาศรายชื่อผูผาน
การคัดเลือกตองไดคะแนนรวมทั้ง 3 ภาค ตองไมนอยกวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนน
จากมากไปหานอย ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนเทากันใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกที่ไดคะแนนความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา หากไดคะแนนความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเทากันอีก
ใหผูที่ไดคะแนนความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา หากไดคะแนนความสามารถทั่วไป
เทากันอีกใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด
จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได
10. การขึ้นบัญชี และการยกเลิกการขึ้นบัญชี
10.1 โรงเรียนบานซับสีทอง จะดําเนินการจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
จํานวน 1 ตําแหนง โดยไมมีการขึ้นบัญชี
10.2 ผูผานการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
10.2.1 ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนง
10.2.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
10.2.3 ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง
10.2.4 มีการประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหมแลว
0

0

0

0

0

0

0

0
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11. การจางและเงื่อนไขการจาง
โรงเรียนบานซับสีทอง จะดําเนินการจางผูผานการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน จํานวน 1 อัตรา โดยจะใหมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางเมื่อไดรับแจงเรื่องงบประมาณแลว
โดยวิธีการจางเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และสิ้นสุดสัญญาจางในวันที่ 30 กันยายน 2562
อนึ่ง ผูรับจางตามสัญญานี้จะไมไดรับสิทธิ์ขอปรับเปลี่ยนการจางไปเปนลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ หรือขาราชการ หากผูใดประสงคจะบรรจุเปนพนักงานราชการ หรือขาราชการ ตองดําเนินการ
สมัครและสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่ คพร. และ ก.ค.ศ. กําหนด
ตามลําดับ
หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือมีความรูความสามารถ ความประพฤติ
ที่ไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจบอกเลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางรับทราบลวงหนา
0

0

0

0

0

0

0

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวนินทรมณี ธรินทราวัฒน)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานซับสีทอง

กําหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบานซับสีทอง
1. ประกาศรับสมัคร (ไมนอยกวา 7 วัน)

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

2. รับสมัคร (ไมนอยกวา 7 วัน)

วันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2561 (ไมเวนวันหยุดราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก

ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

4. ดําเนินการคัดเลือก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

5. ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

6. ดําเนินการจัดจาง (ทําสัญญาจาง)

เมื่อไดรับแจงเรื่องงบประมาณแลว

