ประกาศโรงเรียนหนองเต่าวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ้างเหมาบริการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
-----------------------------ด้วย โรงเรี ย นหนองเต่ าวิทยา มี ความประสงค์ที่ จะรับ สมัครบุ คคลเพื่ อจัด จ้างเป็ น ลู กจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยวิธีจ้ างเหมาบริการ ในการสนับสนุนงานด้านการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ย นหนองเต่ าวิ ท ยา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42 โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ รับ
เงินเดือนละ 9,000 บาท จานวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าทีก่ ารปฏิบัติงาน
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ E-Office
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และอายุไม่เกิน
60 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย

(3) เป็นผู้ทเี่ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
(13) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
ทุกสาขา
4. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
ที่ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา .ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยผู้สมัครต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
ทุกฉบับ
6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด
6.2 สาเนาคุณวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จานวน 1 ฉบับ (ให้นาฉบับจริงมา
แสดงด้วย)
6.3 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย จานวน 1 ฉบับ(ให้นาฉบับ
จริงมาแสดงด้วย)

6.4 บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.5 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
6.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จานวน 1 ฉบับ
6.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง และสาเนา จานวน 1 ฉบับ
7. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับ การคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณ สมบั ติตรงตามประกาศรับ สมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้สมัครรายนั้น โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรีย นหนองเต่าวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้ารับ การคัดเลือกภายในวันที่ 29
ตุลาคม 2561 ณ โรเรียนหนองเต่าวิทยา
9. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
โรงเรี ย นหนองเต่ าวิ ท ยา จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
9.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (5 คะแนน)
9.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (5 คะแนน)
9.3 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (5 คะแนน)
9.4 พิจารณาจากวุฒิภาวะทางอารมณ์ (5 คะแนน)
9.5 พิจารณาจาก อุดมการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
9.6 พิ จ ารณาจากความรู้ท างเกี่ ยวกั บ ระเบี ยบงานสารบรรณ, คอมพิ ว เตอร์ ,
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง,พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
(20 คะแนน)
10. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งด้วยวิธี การสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

11. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลาดับจาก
ผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนในข้อ 9.6 มากกว่าได้ลาดับที่ดีกว่า
และหากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา โดยจะขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
12.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่ง
12.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
12.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
12.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
12.5 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันในครั้งใหม่
12.6 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ยกเลิกโครงการนี้
13. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
13.1 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา จะดาเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับที่ตาม
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดยใช้ประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อมาทาสัญญาจ้างในครั้งแรก จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่
จะต้องทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัว
ตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดย ทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
13.2 หากตรวจพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาดาเนินการจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้างทันที และจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้
13.3 ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายเป็น
รายเดือนแห่งปฏิทิน ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ณ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
ทั้งนี้ จะทาสัญญาจ้างได้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13.4 หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนหนอง
เต่าวิทยา หรือไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนหนองเต่าวิทยา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ถือว่า
สละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้
13.5 เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่องจะ
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจะจัดทาสัญญาจ้าง
อนึ่ง อัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างชั่วคราวราย
เดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจาพนักงานราชการ หรือ
ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครและสอบแข่งขัน

หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กร
กลางกาหนดตามลาดับ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวกฤติยา พุทธโกศัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเจ่าวิทยา

ปฏิทินการดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
***************************
ขั้นตอนดาเนินการ
1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
4. สอบคัดเลือก ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
6. การจัดทาสัญญาจ้าง

วัน / เดือน / พ.ศ.
ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2561
ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.

หมายเหตุ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

