ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
..............................................
ด้วย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ทั่วไป เพื่อพิจารณาจัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ธุรการโรงเรียนจานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว
๑.๑ ตาแหน่ง ธุรการโรงเรียน จานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างขั้นต่า เดือนละ 9,๐0๐ บาท
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่อาการปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๗ ไม่ เ ป็ น ผู้ ถู ก สั่ ง พั ก ราชการหรื อ เป็ น ผู้ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
๒.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

/๒.๑๔ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร ...

-๒๒.๑๔ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
๒.๑๕ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท ๒ (เฉพาะพนักงานขับรถ)
๓. เงื่อนไขการจ้าง
๓.๑ อั ต ราค่ า จ้ า ง ต าแหน่ ง ธุ ร การโรงเรี ย น เดื อ นละ 9,๐00 บาท (รวมเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคม ร้อยละ ๕ ด้วยแล้ว)
๓.4 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
๓.5 ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖4 ในเวลาราชการ เว้น
วันหยุดราชการ
๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๕.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิ
จานวน ๑ ฉบับ
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร
๕.๒ สาเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
จานวน ๑ ฉบับ
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๕.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๒ รูป
๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๖.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร
๖.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 14 มกราคม ๒๕๖4
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
๘. วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)
- ประเมินประสบการณ์การปฏิบัติงานในตาแหน่ง ที่สมัครเข้ารับการคัดเลื อก (หนังสือรับรองและผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน)
/๙. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก...

-๓๙. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จะดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ 15 มกราคม ๒๕๖4
ณ ห้องประชุมอาคาร World Class โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
๑๐. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลง
มา ภายในวันที่ 15 มกราคม ๒๕๖4
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๑.๑ จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินลาดับที่ ๑ สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้ง
แรกให้ถือประกาศขึน้ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง
๑๑.๒ การจ้ างตามข้ อ ๑๑.๑ ไม่ มี ข้ อผู กพั นต่ อเนื่ องที่ จะน าไปสู่ การบรรจุ หรื อปรั บเปลี่ ยนสถานภาพเป็ น
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๑.๓ ผู้ ได้รับ การจ้างเป็น ลู กจ้ างชั่ว คราวรายเดื อ นตาแหน่ง ธุ รการโรงเรียน จัดท าสั ญ ญาจ้างในกรณี
ระหว่างปี ง บประมาณการจ้ างหากปรากฏว่าเป็ น ผู้ข าดคุ ณ สมบั ติต ามที่ กาหนดหรือ มีค วามรู้ ความสามารถ ความ
ประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขและ
จะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๑.๔ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งธุรการโรงเรียน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามกาหนด ภายในวันที่ 18 มกราคม ๒๕๖4
ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๑.๕ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ
๑๑.๖ เมื่ อสิ้ นสุ ดสั ญญาจ้ าง และการจะจั ดจ้ างต่ อไป จะต้ องได้ รั บอนุ มั ติ งบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีถัดไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นายประทิน เหลืองทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563)
ที่
1
2
3
4
5
6

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี
28 ธันวาคม - 5 มกราคม 2564
6 - 13 มกราคม 2564
14 มกราคม 2564
15 มกราคม 2564
15 มกราคม 2564
18 มกราคม 2564

หมายเหตุ
7 วัน
6 วัน

