ประกาศโรงเรียนขวาววิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
-------------------------------------------ด้วยโรงเรียนขวาววิทยาคาร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อาศัยอานาจตาม
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
มอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๔๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนขวาววิทยาคาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก และอัตราค่าตอบแทน
๑.๑ ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติโดยอนุโลมตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๒.๒ มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
๒.๓ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
๓.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ
E-Office
๓.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูลการจัดทา
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๓.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันทาสัญญา ฯ )
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ
๑๑) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร
๑๒) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ขึ้นไป
(สาหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ
๙,๐๐๐ บาท )
๕. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนขวาววิทยาคาร ตั้งแต่วันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๕.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๕.๒.๑ สาเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๒.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จานวน ๑ ฉบับ

๕.๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๒.๔ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จานวน ๑ ฉบับ
๕.๒.๕ ถ่ายรูปหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน จานวน ๓ รูป
๕.๒.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญ
การหย่า ( ถ้ามี ) จานวน ๑ ฉบับ
เอกสารตามข้อ ๕.๒.๑, ๕.๒.๒, ๕.๒.๓ และ ๕.๒.๖ ให้นาฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และ
เอกสารที่เป็นฉบับสาเนาต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
๕.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไมตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล
ทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้ง
นี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนขวาววิทยาคาร จะดาเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน และ
สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนขวาววิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนขวาววิทยาคาร
๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนขวาววิทยาคาร จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนขวาววิทยาคาร
วัน/เวลาสอบ
เวลา
รายการ
คะแนนเต็ม
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ประเมินความรู้ความสามารถ ๕๐ คะแนน
ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
(สอบข้อเขียน)
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับ
๕๐ คะแนน
ตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)

๙. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และจะประกาศ เรียงลาดับ
จากผู้ที่ได้รับ คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัคร ก่อนเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่ดีกว่า
๑๐. ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๐.๑ การประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนขวาววิทยาคาร
๑๐.๒ การขึ้นบัญชีโรงเรียนขวาววิทยาคาร จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้ผ่านเกณฑ์ การ
คัดเลือก มีกาหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด หรือมีการประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึ้น
บัญชีของโรงเรียนขวาววิทยาคาร และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑๐.๒.๑ ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่ง
๑๐.๒.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
๑๐.๒.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามที่กาหนด
๑๐.๒.๔ ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่กาหนด
๑๐.๒.๕ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
๑๐.๒.๖ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทาสัญญาจ้าง ตามลาดับที่ประกาศผล
การคัดเลือกไว้ สาหรับการจัดทาสัญญาจ้างจะดาเนินการได้เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียกตัวครั้งต่อๆไป โรงเรียนขวาววิทยาคาร จะมีหนังสือเรียกตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันที่รายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วันนับตั้งแต่ประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง หรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร อนึ่งผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกซึ่งได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะ
นาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตาแหน่งลูกจ้างประจาหรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติที่ไม่เหมาะสม
ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นางสาวเรวดี มนตรีพิลา)
ผู้อานวยการโรงเรียนขวาววิทยาคาร

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนขวาววิทยาคาร
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนขวาววิทยาคาร ลงวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
----------------------------------๑. ประกาศรับสมัคร

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. รับสมัคร

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
(ไม่มีวันหยุดเว้นราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

4. ดาเนินการคัดเลือก

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

5. ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

6. ทาสัญญาจ้าง

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

