ประกาศโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
-------------------------------------------ด้ว ยโรงเรีย นสามขาท่า หาดยาววิท ยา ประสงค์จ ะดำเนิน การคัด เลือ กบุค คลเพื่อ จ้า ง
เป ็น ลูก จ้า งชั่ว คราวป ฏ ิบ ัต ิง าน ธุร การโรงเรีย น เพ ื่อ ให ้ก ารคัด เลือ ก เป ็น ไป ด้ว ยความเรีย บ ร้อ ย
ทางโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนี้
1. รายละเอียดการจ้าง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
2. ระยะเวลาการจ้าง และสถานที่ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
3. คุณสมบัตขิ องผู้รับจ้าง
3.1 สัญชาติไทย
3.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3.3 วุฒิการศึกษาไม่ตำ่ กว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3.4 มีค วามประพฤติเรีย บร้อ ย สุข ภาพแข็งแรง เหมาะสมกับ ตำแหน่งที่ร ับ ผิด ชอบมีบ ุค ลิก ภาพ
และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
3.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูก
ลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
หรือตามกฎหมายอื่น
3.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.8 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.9 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน เป็นอย่างดี
4. ขอบเขตของงาน
4.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียน และหนังสือราชการต่างๆ ทั้งระบบ
e-office การทำลายเอกสาร
... 4.2 งานพัสดุ

-24.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4.3 งานข้อ มูล สารสนเทศ จัด ระบบทะเบีย น ระเบีย นข้อ มูล การสำรวจและบัน ทึก ข้อ มูล
จัดทำรายงานข้อมูล จัดส่ง และรับข้อมูลในระบบ ICT
4.4 งานการประสานงาน การติด ต่อ สื่อ สารกับ หน่ว ยงานส่ว นราชการอื่น ๆ ชุม ชนและท้อ งถิ่น
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
4.5 งานอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมาย
5. ข้อบังคับและระเบียบการทำงาน
5.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ โดยต้องลงเวลาปฏิบัติงานทุกครั้ง ที่เข้าทำงานและเลิกงาน
5.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อทำงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
5.3 ผู้รับจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่เป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
6. วินัยในการปฏิบัติงาน
6.1 เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทำงานโดยเคร่งครัด
6.2 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
6.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อดทน และมีความตั้งใจจริง
6.4 ไม่แจ้งหรือรายงานเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานต่อผู้ว่าจ้าง
6.5 ไม่ละทิ้งหน้าที่หรือขาดงาน กรณีหยุดงาน จะต้องแจ้ง/หรือรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ
6.6 มาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
6.7 ไม่จงใจหรือปฏิบัติงานให้ล่าช้า จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง
6.8 ห้ามผู้รับจ้างลงชื่อแทนผู้รับจ้างรายอื่น อันทำให้ผู้รับจ้างรายอื่นได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์
โดยเด็ดขาด
6.9 ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย แก่เครื่องมือ เครื่องใช้หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ว่าจ้าง
6.10 ห้ามนำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินใดของผู้ว่าจ้างไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
6.11 ไม่เปิด เผยข้อ มูล ใด ๆ อัน เป็น เรื่อ งปกปิด หรือ ความลับ เกี่ย วกับ การดำเนิน งานของผู้ว ่าจ้าง
โดยเด็ดขาด
7. วินัยเกี่ยวกับความประพฤติ
7.1 ไม่ประพฤติตนไปในทางที่จะนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่หน่วยงาน
7.2 ไม่ใช่กิริยาวาจาไม่สุภาพ
7.3 ไม่ก ระทำหรือ สนับ สนุน ให้ม ีก ารทะเลาะวิว าท หรือ ทำร้า ยร่า งกายเพื่อ นร่ว มงาน และผู้อ ื่น
หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ความสามัคคีในระหว่างพนักงานด้วยกัน
7.4 ห้ามนำสิ่งเสพติด สุรา ของมึนเมา และของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณหน่วยงาน
7.5 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ในบริเวณหน่วยงาน
7.6 ไม่เสพสิ่งเสพติด สุรา หรือสิ่งมึนเมาระหว่างทำงานหรือมาทำงานในสภาพมึนเมา
7.7 ไม่กระทำหรือให้ความร่วมมือในการโจรกรรม หรือทำลายทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือกระทำการ
อย่างใดอันเป็นเหตุทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย
...7.8 ห้ามนำอาวุธ

-37.8 ห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหน่วยงานโดยเด็ดขาด
7.9 ห้ามดำเนินการหรือกระทำการใด ๆ ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และศีลธรรมอันดี
7.10 แต่งกายสุภาพ หรือตามเครื่องแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
8. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
8.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่รับจ้างเป็นอย่างดี
8.2 หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ทำงานแทนตามความเหมาะสม
ด้วยค่าใช้จ่าย ของผู้รับจ้างทั้งสิ้นโดยผู้ทำงานแทนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อน
การกระทำใด ๆ ของผู้ทำงานแทนผู้รับจ้างดังกล่าวให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระทำของผู้รับจ้างเหมา
ทุกประการ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบด้วยตนเองในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ทำงานแทน
8.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากการใช้พัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ของทางราชการ อย่างไม่ถูกต้อง จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ และเมื่อเกิดความเสียหายผู้รับจ้างไม่ยอมแก้ไข
ให้ลุล่วงภายในระยะเวลาอันควรจนเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้าง ต้องดำเนินการเอง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากผู้รับจ้างได้ตามที่เป็นจริง
9. ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
10. ค่าปรับและการหักเงินค่าจ้าง
10.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันและเวลาตามที่กำหนด ผู้ว่าจ้างจะปรับเป็นรายวันตามที่
ระบุไว้ในสัญญา
10.2 ในกรณีที่มาปฏิบัติงานสาย หรือเลิกงานก่อนเวลาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสองอย่างรวมกัน
เกินกว่า 3 วัน ผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นการหยุดงานหนึ่งวัน
10.3 ห า ก ผ ู้ร ับ จ ้า ง ม ีเ ห ต ุจ ำ เ ป ็น ต ้อ ง อ อ ก ไ ป น อ ก พ ื้น ท ี่ด ้ว ย เ ห ต ุส ่ว น ต ัว
ต้อ งบอกกล่า วผู้ว ่า จ้า งหรือ ผู้แ ทน ก่อ นล่ว งหน้า 1 วัน ทั้ง นี้ห ากไม่ท ำให้เ กิด ความเสีย หายต่อ งาน
ผู้ว่าจ้างอาจงดเว้นค่าปรับได้
11. เงื่อนไขการชำระเงิน
ค่า จ้า งจะชำระเป็น งวด งวดละหนึ่ง เดือ น ทุก ๆ สิ้น เดือ นจะทำการส่ง มอบ และตรวจรับ
พร้อ มรวบรวมเอกสารส่ง เบิก ไปยัง หน่ว ยงานต้น สัง กัด โดยจะโอนเงิน เข้า บัญ ชีผ ู้ร ับ จ้า ง ภายในวัน ที่ 7
ของเดือนถัดไป
12. เงื่อนไขหลักประกัน
12.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญา
12.2 ในกรณีมีผู้ทำงานแทนผู้รับจ้าง ผู้ทำงานแทนมีหน้าที่จัดให้มีหลักประกันเช่นเดียวกับผู้รับจ้าง
...13. การรับสมัคร

-413. เอกสารหลักฐาน
13.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
13.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสำเนาแสดงผลการเรียน
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
13.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
13.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
13.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
13.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เป็นต้น
เอกสารตามข้อ 13.2, 13.3, 13.4, และ 13.6 ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย
และเอกสารที่เป็นฉบับสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
14. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
14.1  โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ความรู้ทั่วไปความสามารถ
ทางภาษาไทย ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรู้ทางคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 50
คะแนน
14.2 โดยการสอบปฏิบัติงาน /สอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
15. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มโดยจัดเรียงลำดับคะแนน
ของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่า
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
16. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2561
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

29
30
30
30

พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน

2561
2561
2561
2561

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
ณ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ดำเนินการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ทำสัญญาจ้าง

...17. การจัดจ้าง

-517. การจัดจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับ
จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณา
จัดจ้าง หรือยกเลิกคำสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา

เลขที่ใบสมัคร..................
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

รูปถ่ายขนาด
1 นิ้ว

1.   ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา..........................................
2.   เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุ..........ปี............เดือน............
3.   เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....................................................................
4.   ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ตำบล..............................................
อำเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์...........................................
5.   สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก........................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร..........ปี
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ................................................................................................................
6.   ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
7.   เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ 1 ฉบับ
ใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)....................................................................................................
ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร
(...................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ. .................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) หลักฐานครบ
( ) หลักฐานไม่ครบ

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................
.............................................................................

ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(...........................................)
ตำแหน่ง……………………………………………………
วันที่............/............................./.....................

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ
(.............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่................./............................/.....................

