ประกาศโรงเรียนบ้ านหาดเสื อเต้ น
เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้ างเหมาบริการรายบุคคล
ตาแหน่ ง ธุรการโรงเรี ยน (โครงการคืนครู ให้ นักเรียน)
..................................................................
ด้วยโรงเรี ยนบ้านหาดเสื อเต้น มีความประสงค์เปิ ดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็ นพนักงาน จ้างเหมาบริ การ
รายบุคคล โครงการคืนครู ให้นกั เรี ยน ตาแหน่งธุ รการโรงเรี ยน ประจาปี งบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่ งทีเ่ ปิ ดรับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างเหมาบริ การรายบุคคล ตาแหน่งธุ รการโรงเรี ยน
1.2 อัตราเงินเดือน 9,000 บาทต่อเดือน จานวน 1 อัตรา
2.. ขอบข่ ายหน้ าที่และลักษณะงานทีต่ ้ องปฏิบัติ
2.1 งานธุ รการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียน และหนังสื อราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ
AMSS++
2.2 งานพัสดุ จัดทาทะเบียน คุมเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล การจัดทา
รายงานข้อมูล จัดส่ งและรับข้อมูลระบบ ICT
2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานส่ วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น การ
ให้บริ การแก่ประชาชนหรื อผูม้ าขอรับบริ การ หรื อติดต่อราชการ
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(3) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
/(4) ไม่เป็ น......

-2(4) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(8) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกเพราะกระทาผิดวินยั ตามพระราชบัญญัติ
นี้หรื อตามกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการหรื อเข้าปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของรัฐ
(13) ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่ อง ห้ามพระภิกษุสามเณร หรื อ
วิชาชีพ หรื อสอบแข่งขัน หรื อสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) มีวฒ
ุ ิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
(2) มีความรู ้ ความสามรถเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของตาแหน่ง
(3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร
ผูส้ มัครสามรถขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
โรงเรี ยนบ้านหาดเสื อเต้น ระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
5. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้ องนามายืน่ ในวันสมัคร
5.1 รู ปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุ ภาพ ไม่สวมหมวก และไม่ใส่ แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่ งถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน จานวน 2 รู ป
5.2 สาเนาหลักฐานการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรี ยน จานวนอย่างละ 1 ชุด ที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผูม้ ีสิทธิ สมัครในข้อ 3.2 โดยต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา และได้รับ
อนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิภายในวันเปิ ดรับสมัคร ทั้งนี้ การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรของสถานศึกษาใดจะถือ
กฎหมาย กฎ หรื อระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรของสถานศึกษานั้นเป็ นเกณฑ์ หากปรากฏ
/ภายหลัง........

-3 ภายหลังว่าผูส้ มัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรื อขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด จะถือว่า
ผูส้ มัครรายนั้นเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ ทาสัญญาจ้างในตาแหน่งที่สมัคร
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ชุด
5.4 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่ อ-สกุล (กรณี ที่ชื่อ-สกุล ใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวน 1 ชุด
6. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ โดยเรี ยงลาดับตามใบสมัครที่ยนื่ สมัคร ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ติดประกาศ ณ โรงเรี ยนบ้านหาดเสื อเต้น
7. วิธีการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านหาดเสื อเต้น จะดาเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบภาคปฏิบตั ิ 50 คะแนน และ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) 50 คะแนน รวม 100 คะแนน
8. วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านหาดเสื อเต้น จะดาเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ โรงเรี ยนบ้านหาดเสื อเต้น
9. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี่ถือว่าเป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
10. การประกาศผลและการขึน้ บัญชี ผ้ ผู ่ านการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ติด ณ โรงเรี ยนบ้านหาดเสื อเต้น
โดยประกาศเรี ยงลาดับจากผูท้ ี่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อย หากคะแนนสอบเท่ากันให้ผทู ้ ี่ได้รับเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นลาดับดีกว่า
10.2 บัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั ขึ้นบัญชี
10.3 ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังนี้
(1) ผูน้ ้ นั ได้รับการจ้างตามตาแหน่ง
(2) ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(3) ผูน้ ้ นั ขอสละสิ ทธิ์ การจ้าง
(4) บัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกสิ้ นสุ ดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผา่ นการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
/(6) เมื่อสานักงาน.......

-4(6) เมื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นแล้วแต่กรณี
10.4 คณะกรรมการตัดสิ นแล้วถือเป็ นสิ้ นสุ ด ผูใ้ ดจะฟ้ องร้องใดๆไม่ได้
11. การทาสั ญญา
จะดาเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่ องงบประมาณแล้วเท่านั้น
12. เงื่อนไขการจ้ าง
12.1 เป็ นการจ้างไม่มีขอ้ ผูกพันที่จะนาไปสู่ การบรรจุหรื อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ หรื อข้าราชการ
12.2 ไม่มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง
12.3 หากปรากฏว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรื อมีความรู ้ความสามารถ ความประพฤติมา
เหมาะสม ผูม้ ีอานาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า และไม่ตอ้ งรอให้
ครบสัญญา
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561

( นายวรากรณ์ วังแก้ว )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหาดเสื อเต้น

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
พนักงานจ้างเหมาบริ การรายบุคคล ตาแหน่งธุ รการโรงเรี ยน (โครงการคืนครู ให้นกั เรี ยน)
ตามประกาศโรงเรี ยนบ้านหาดเสื อเต้น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””’
11 – 16 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัคร

17 – 23 ตุลาคม 2561

รับสมัคร เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

24 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

25 ตุลาคม 2561

สอบภาคปฏิบตั ิ และสอบสัมภาษณ์

26 ตุลาคม 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
จะดาเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่ องงบประมาณแล้วเท่านั้น

