ประกาศโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
------------------------------ด้วย โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ดังนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหา
และบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม
2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง
มอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
และอายุไม่เกิน 60 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามกาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทาทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
2.2.2 เป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.3.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร
3. ขอบข่ายภารกิจงาน
ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
ตาบลโนนสาราญ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 –
16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
5.1 ใบสมัครตามที่โรงเรียนกาหนด
5.2 ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.3 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.5 บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดาขนาด1 × 1.5 นิ้ว ซึ่งผ่ายไม่เกิน 6
เดือน และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
5.7 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน1 เดือน
5.8 หลักฐานอื่นๆเช่นหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานาวน 1 ฉบับ
6. วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย จะทาการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยจะพิจารณา
จากหัวข้อ ดังนี้
6.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
6.2 บุคลิกลักษณะ
6.3 ท่วงทีวาจา
6.4 ประสบการณ์ ไหวพริบ ปฏิภาณ
6.5 เจตคติ และอุดมการณ์
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย และทางเว็บไซต์ http://www.chaiyaphum1.go.th/
8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย จะดาเนินการคัดเลือก
ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

9. เกณฑ์การตัดสินและประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย และทางเว็บไซต์ http://www.chaiyaphum1.go.th/ โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
10. การขึ้นบัญชี และการยกเลิกการขึ้นบัญชี
10.1 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย จะดาเนินการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
จานวน 1 ตาแหน่ง โดยไม่มีการขึ้นบัญชี
10.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
10.2.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่ง
10.2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10.2.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
10.2.4 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
11. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย จะดาเนินการจ้างผู้ผา่ นการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพือ่ ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน จานวน 1 อัตรา โดยจะให้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว โดย
วิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และสิ้นสุด
สัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2562
อนึ่ง ผู้รับจ้างตามสัญญานี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ขอปรับเปลี่ยนการจ้างไปเป็นลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ
ต้องดาเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ คพร. และ
ก.ค.ศ. กาหนดตามลาดับ
หากปรากฏว่าเป็นผูข้ าดคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดหรือมีความรูค้ วามสามารถ ความประพฤติ
ที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2561

(นายสายันห์ วงษ์ชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

กาหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
1. ประกาศรับสมัคร (ไม่น้อยกว่า 7 วัน)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

2. รับสมัคร (ไม่น้อยกว่า 7 วัน)

วันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

4. ดาเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

5. ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

6. ดาเนินการจัดจ้าง (ทาสัญญาจ้าง)

เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว

