ประกาศโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
----------------------------------ด้วยโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่ อ ปฏิ บั ติ งานธุ ร การโรงเรี ย น (โครงการคื น ครู ให้ นั ก เรี ย น) ดั งนั้ น อาศั ย อ านาจตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0409/ว 4562 ลงวั น ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่ อ ง
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการอละลูกจ้างชั่ วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0409/ว 6448 ลงวันที่
22 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท รายละเอียดดังแนบท้าย
ประกาศนี้
2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย - เพศหญิง มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 60 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง แพทย์ประจาตาบล สารวัตร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.

(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทาผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทาทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
2.2.2 เป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร
3. ขอบข่ำยภำรกิจงำน
ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. วัน เวลำ และสถำนที่
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียน
บ้านขีเ้ หล็กใหญ่ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2561 เวลา
08:30 – 16:30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5. เอกสำรที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก
5.1 ใบสมัครตามที่โรงเรี ยนกาหนด
5.2 ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.3 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.5 บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 × 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6
เดือน และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป

5.7 ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
5.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานาวน 1 ฉบับ
6. วิธีกำรคัดเลือก
โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ จะทาการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50)
โดยจะพิจารณาจากหัวข้อ ดังนี้
6.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
6.2 บุคลิกลักษณะ
6.3 ท่วงทีวาจา
6.4 ประสบการณ์ ไหวพริบ ปฏิภาณ
6.5 เจตคติ และอุดมการณ์
7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่
16 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่และทางหน้าเว็บไซต์ http://www.str.chaiyaphum1.go.th
8. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก
โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ จะดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ 19 ธันวาคม เวลา 09:00 น.
สถานที่จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
9. เกณฑ์กำรตัดสินและประกำศผลกำรคัดเลือก
โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่
19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนจากมากไปน้อย ในกรณีที่ผู้สอบได้
คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่ดีกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะ
เรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
10. กำรขึ้นบัญชี และกำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชี
โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ จะดาเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 อัตรา และยกเลิกการขึ้นบัญชี
11. กำรจ้ำงและเงื่อนไขกำรจ้ำง
โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ จะดาเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพือ่ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา โดยจะให้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างชั่วคราวเมื่อได้รับแจ้ง
เรื่องงบประมาณแล้ว โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 กันยายน 2562
อนึ่ง ผู้รับจ้างตามสัญญานี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ขอปรับเปลี่ยนการจ้างไปเป็นลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ ต้อง
ดาเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ คพร. และ ก.ค.ศ.
กาหนดตามลาดับ

หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

(นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร)
ผู้อานวยการโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ

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

วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561

2. รับสมัคร (ไม่น้อยกว่า 7 วัน)

วันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561

4. ดาเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์)

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

5. ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

6. ดาเนินการจัดจ้าง (ทาสัญญาจ้าง)

เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว

สถานที่รับสมัคร ณ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ 9 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

