ประกาศโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยเหมาจ้างบริการ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
___________________________________________________
ด้วยโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็น ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยเหมาจ้างบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอานาจตาม
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560
เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน
1.1 ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติโดยอนุโลมตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการ พ.ศ.2537
2.2 มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
2.3 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
3.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ
รวมทั้งระบบ E-Office
3.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียนคุมเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
3.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้มารับบริการ หรือติดต่อราชการ
3.5 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1 คุณสมบัติทั่วไป

1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ
5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยรับต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันทาสัญญา)
10) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
รัฐ
11) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
4.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สาหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถ
สมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท)
5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 16
พฤศจิกายน- 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
6 เดือนนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
2) หลักฐานแสดงผลการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จานวน 1 ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับการอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กาหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จานวน 1
ฉบับ
6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ใบสาเนาเอกสาร

หลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับด้วย พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย
5.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทา
ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ จะดาเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50
คะแนน และคะแนนสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน รวม 100 คะแนน
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ 21
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
8. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนดู่
น้อยประชาสรรค์
วัน/เวลาสอบ
เวลา
รายการ
คะแนนเต็ม
ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
09.00-10.30 น.
50 คะแนน
ภารกิจและหน้าที่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
11.00 น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง 50 คะแนน
9. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และจะประกาศ
เรียงลาดับจากผู้ที่ได้รับ คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัคร
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
10. ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
10.1 การประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนดู่น้อย
ประชาสรรค์
10.2 การขึ้นบัญชีโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก มีกาหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด หรือมีการประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึ้น
บัญชีของโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
10.2.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่ง
10.2.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
10.2.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามที่กาหนด
10.2.4 ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่กาหนด

10.2.5 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
10.2.6 มีการประกวดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
11. การจัดทาสัญญาจ้างการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทาสัญญาจ้าง ตามลาดับที่ประกาศผล
การคัดเลือกไว้ สาหรับการจัดทาสัญญาจ้างจะดาเนินการได้เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการเรียกตัวครั้งต่อๆไป โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ จะมีหนังสือเรียกตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันที่รายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่ประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง หรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร อนึ่งผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกซึ่งได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะ
นาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตาแหน่งลูกจ้างประจาหรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติที่ไม่เหมาะสม
ผู้มีอานาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

(นายยอดรัก บุรวัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ลงวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561)
----------------------------------1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร
3.
4.
5.
6.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
การดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง

7. จัดส่งประกาศผลการคัดเลือกไปยัง สพม.27

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 16 พฤศจิกายน- 20 พฤศจิกายน 2561
(ไม่มีวันหยุดเว้นราชการ)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
จะแจ้งให้จัดทาสัญญาจ้างเมื่อได้รับงบประมาณ
จัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

