ประกาศโรงเรียนบานหนองขนาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
*********************************************************
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงการจัดสรรอัตราจางปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว6491 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จัดสรรอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ในการนี้ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดใหมีการจางปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานครบทุกโรงเรียน เพื่อลด
ภาระงานที่ไมเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนบานหนองขนาน อําเภอขุนหาญ จึงมี
ความประสงคจะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาศรี สะเกษ เขต 4 ตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุดที่ ศธ
04006/ว6491 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่องการจัดสรรอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จึง ประกาศรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูก จางชั่วคราวปฏิบัติง านธุรการโรงเรียน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ประเภท ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราวาง 1 อัตรา
- คาตอบแทน 9,000 บาทตอเดือน
- ลักษณะการจาง โดยวิธีการจาเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มสัญญาจาง เปนตนไป
- งบประมาณที่ใช : งบดําเนินงาน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตํา แหนงสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมั ครเขา รับการ
คัดเลือก จะตองมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ
ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ. 2549
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎหมายองคกรวิชาชีพนั้น ๆ
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไมเ ปนผู เ คยตอ งโทษจํ าคุก โดยคําพิพ ากษาถึง ที่สุดให จําคุก เวนแต เ ปนโทษสําหรั บ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
(14) ไมเปนพระภิกษุสงฆ หรือสามเณรตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เพื่อหามพระภิกษุสามเณร
หรือวิชาชีพหรือสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ พ.ศ. 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(1) คุณวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
(2) เปนผูมีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถอุทิศเวลาใหกับทางราชการได
(3) สามารถปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลั กฐาน ทะเบียน และหนังสือ
ราชการตางๆได
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผูที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัคร ไดที่โรงเรียนบานหนองขนาน อําเภอ
ขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 (ไมเวนวันหยุดราชการ) โดยไมเสียคาใชจายใดๆ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัครพรอมเอกสารฉบับจริง และรับรองสําเนาถูกตอง
ทุกฉบับ
(1) ใบสมัคร
จํานวน 1 ชุด
(2) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1x1.5 นิ้ว และเปนรูปที่ถาย
คราวเดียวกัน ซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่ปดรับสมัคร)
จํานวน 3 รูป
(3) สําเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติแลว
หรือจากสถาบันนั้นๆ แลว ระเบียบแสดงผลการเรียน
จํานวน 1 ชุด
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกได โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับ ซึ่ง จะตองอยูภายใน
กําหนดวันปดรับสมัครวันสุดทายมายื่นแทนได
(4) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปน
ผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดอนุมัติจากผูที่มีอํานาจอนุมัติไม
หลังวันที่เปดรับสมัครวันสุดทาย จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
(6) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทยที่ออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน (ไมเกิน 1 เดือน) นับถึง
วันรับสมัคร ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 จํานวน 1 ฉบับ
(8) เอกสารประเมินประวัติผลงาน
จํานวน 1 เลม
(9) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ -สกุล ใบสําคัญการสมรส (ถามี )
จํานวน 1 ฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกฯ จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตรวจตามประกาศรั บสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ
เขารับสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับผูนั้นจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จะประกาศรายชื่อผูมีสิท ธิ์เขารับการ
คัดเลือกฯ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบานหนองขนาน อําเภอขุนหาญ
5. หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก
5.1 สอบขอเขียนและปฏิบัติ
5.2 ประเมินประวัติและผลงาน
5.3 การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
โดยประเมินจาก
1. ประวัติสวนตัวและการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา
3. วุฒิภาวะทางอารมณ
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

คะแนนเต็ม 30 คะแนน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คะแนนเต็ม 50 คะแนน

6. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการคัดเลือก จะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละหกสิบ โดยเรียงลําดับที่ผูที่ได
คะแนนรวมจากมากไปนอยกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยู
ลําดับที่ดีกวา
7. วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จะดําเนินการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบานหนองขนาน
8. การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและรายงานตัว ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน
บานหนองขนาน อําเภอขุนหาญ
9. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
9.1 ขึ้นบัญชีผานการคัดเลือกไวไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชี
9.2 ผูผานการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(1) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงไปแลว
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
(3) ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง
(4) บัญชีผูผานการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหมแลว
(6) ตรวจสอบพบวาภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
10. การจัดทําสัญญาจาง
การเรียกตัวผูไดรับ การคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทําสัญ ญาจางครั้งแรกจะใชประกาศขึ้น
บัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปนการเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการทําสัญญาจาง ตามลําดับที่ประกาศผลการคัดเลือกไว
การเรียกตัวครั้งตอๆ ไป โรงเรียนบานหนองขนาน อําเภอขุนหาญ จะมีหนังสือเรียกตัวผู
ไดรั บ การคั ดเลือกโดยตรงเปน รายบุค คล กอ นวั นที่ร ายงานตัว ไม นอยกว าสิบ วัน นั บ ตั้ง แต ป ระทับ ตรา
ลงทะเบียนของไปรษณียตนทางตามที่อยูปรากฏในเอกสารการสมัคร
อนึ่ง ผูที่ไดรับการคัดเลือกซึ่งไดรับการสั่งจางเปนลูกจางชั่วคราว ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะ
นําไปสูก ารบรรจุหรือปรับ เปลี่ยนไปเปนตําแหนง ลูก จางประจํา หรือขาราชการในระหวางปงบประมาณ
หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติที่ไมเหมาะสม ผูมี
อํานาจในการจางอาจบอกเลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางรับทราบลวงหนา
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นางสาวมาริษา พานจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขนาน

ปฏิทินการคัดเลือกเปนลูกจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบานหนองขนาน อําเภอขุนหาญ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กําหนดการ

วันที่ดําเนินการ

1. ประกาศรับสมัคร

ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562

2 . รับสมัคร

วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562
(ไมเวนวันหยุดราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ

ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562

4. ประเมินคะแนนประวัติและผลงาน

วันที่ 11 ธันวาคม 2562

5. สอบขอเขียน

วันที่ 11 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 น. – 10.30 น.

6. การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)

วันที่ 11 ธันวาคม 2562
เวลา 13.30 น. เปนตนไป

7. ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

8. รายงานตัวจัดทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

ที่
1.

2.

รายละเอียดและคะแนนการประเมินประวัติและผลงาน
สําหรับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ประวัติและผลงาน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
..............................................................
รายละเอียดองคประกอบ
คาคะแนน
กรอบการพิจารณา
ประสบการณการทํางานในสวนราชการหรือ
(10 คะแนน) พิ จ ารณา จากระย ะเวลา ที่
เอกชน (แนบหลักฐาน)
ปฏิบัติงานนับถึงวันที่รับ สมัคร
1.1 ในสังกัด สพฐ.
10 คะแนน วันสุดทาย เศษของป ตั้งแต 6
1.2 สังกัดหนวยงานอื่น
5 คะแนน เ ดื อ น ขึ้ น ไ ป นั บ เ ป น 1 ป
(หนั ง สื อ รั บ รอง/สั ญ ญาจ า ง/
คําสั่งจาง ฯลฯ)
ภูมิลําเนา
(10 คะแนน) พิ จ ารณาจากการมี ชื่ อ อยู ใ น
2.1 ในเขตบริการของโรงเรียน
10 คะแนน ทะเบียนบาน (ทร14.) ตอเนื่อง
2.2 ในพื้นที่ตําบลเขตบริการของโรงเรียน
5 คะแนน มาแลวไมนอยกวา 180 วัน นับ
2.3 นอกเขตพื้นที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3 คะแนน ถึ ง วั น รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กวั น
2.4 อื่นๆ
2 คะแนน สุดทาย

ขอบเขตของงาน
งานจางเหมาบริการผูปฏิบตั ิงานธุรการโรงเรียน
๑. รายละเอียดการจาง
งานปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
๒. ระยะเวลาการจางและสถานที่ปฏิบัติงาน
ตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบานหนองขนาน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
๓. คุณสมบัติของผูรับจาง
๓.๑ สัญชาติไทย
๓.๒ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป
๓.๓ วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
๓.๓ มีความประพฤติเรียบรอย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหนงที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธที่ดี
๓.๕ ไม เ ป น ผู มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ไร ค วามสามารถ เสมื อ นไร
ความสามารถวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคสังคมรังเกียจ
๓.๖ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือเคยถูก
ลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
หรือตามกฎหมายอื่น
๓.๗ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓.๘ ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแต
เปนโทษหรือทําความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๑๐ มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบขายภารกิจและหนาที่เจาหนาที่
ธุรการโรงเรียนเปนอยางดี
๔. ขอบเขตของงานที่จาง
๑. งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียน และหนังสือราชการตางๆ ทั้งระบบ
e-office การทําลายเอกสาร
๒. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
๓. งานข อมู ล สารสนเทศ จั ดระบบทะเบี ยน ระเบี ยนข อมู ล การสํ ารวจและบั นทึ ก ข อมู ล จัดทํ า
รายงานขอมูล จัดสง และรับขอมูลในระบบ ICT
๔. งานการประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอื่นๆ ชุมชนและทองถิ่น
ใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
๕. งานอื่นๆ ที่ผูวาจางหรือผูแทนมอบหมาย

๕. ขอบังคับและระเบียบการทํางาน
๕.๑ ผูรับจางตองปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ โดยตองลงเวลามาปฏิบัติงานทุกครั้งที่เขาทํางานและ
เลิกงาน
๕.๒ ผูรับจางตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อทํางานเรงดวนเปนครั้งคราวตามระยะเวลาทีผ่ วู าจาง
กําหนด
๕.๓ ผูรับจางตองเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่เปนครั้งคราวตามระยะเวลาที่ผูวาจางกําหนด
๖. วินัยในการปฏิบัติงาน
๖.๑ เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทํางานโดยเครงครัด
๖.๒ เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูวาจางหรือผูที่ผูวาจางมอบหมาย
๖.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อดทน และมีความตั้งใจจริง
๖.๓ ไมแจงหรือรายงานเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทํางานตอผูวาจาง
๖.๕ ไมละทิ้งหนาที่หรือขาดงาน กรณีหยุดงาน จะตองแจง/หรือรายงานใหผูวาจางทราบ
๖.๖ มาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่ผูวาจางกําหนด
๖.๗ ไมจงใจหรือปฏิบัติงานใหลาชา จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูวาจาง
๖.๘ ห า มผู รั บ จ า งลงชื่ อ แทนผู รั บ จ า งรายอื่ น อั น ทํ า ให ผู รั บ จ า งรายอื่ น ได รั บ ประโยชน ห รื อ เสี ย
ประโยชนโดยเด็ดขาด
๖.๙ ไมกอใหเกิดความเสียหาย สูญหาย แกเครื่องมือ เครื่องใชหรือทรัพยสินอื่นใดของผูวาจาง
๖.๑๐หามนําเครื่องมือ เครื่องใช หรือทรัพยสินใดของผูวาจางไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว
๖.๑๑ ไมเปดเผยขอมูลใด ๆ อันเปนเรื่องปกปดหรือความลับเกี่ยวกับการดําเนินงานของผูวาจาง
โดยเด็ดขาด
๗. วินัยเกี่ยวกับความประพฤติ
๗.๑ ไมประพฤติตนไปในทางที่จะนําความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสูหนวยงาน
๗.๒ ไมใชกิริยาวาจาไมสุภาพ
๗.๓ ไมก ระทําหรือสนับสนุนใหมีการทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายเพื่อนรวมงาน และผูอื่น
หรือกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดความแตกแยก ความสามัคคีในระหวางพนักงานดวยกัน
๗.๓ หามนําสิ่งเสพติด สุรา ของมึนเมา และของผิดกฎหมายเขามาในบริเวณหนวยงาน
๗.๕ หามเลนการพนันทุกชนิด ในบริเวณหนวยงาน
๗.๖ ไมเสพสิ่งเสพติด สุรา หรือสิ่งมึนเมาระหวางทํางานหรือมาทํางานในสภาพมึนเมา
๗.๗ ไมกระทําหรือใหความรวมมือในการโจรกรรม หรือทําลายทรัพยสินของผูวาจางหรือกระทําการ
อยางใดอันเปนเหตุทําใหผูวาจางไดรับความเสียหาย
๗.๘ หามนําอาวุธทุกชนิดเขามาในบริเวณหนวยงานโดยเด็ดขาด
๗.๙ หามดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ ในทางที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
และศีลธรรมอันดี
๗.๑๐ แตงกายสุภาพ หรือตามเครื่องแบบที่ผูวาจางกําหนด

๘. ความรับผิดชอบของผูรับจาง
๘.๑ ผูรับจางตองเปนผูมีความรู ความสามารถหรือมีประสบการณในการทํางานที่รับจางเปนอยางดี
๘.๒ ผูรับจางตองรับผิดชอบตอการสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากการใชพัสดุและอุปกรณตาง ๆ
ของทางราชการอยางไมถูกตอง จงใจ หรือประมาทเลินเลอ และเมื่อเกิดความเสียหายผูรับจางไมยอมแกไข
ใหลุลวงภายในระยะเวลาอันควรจนเปนเหตุใหผูวาจางตองดําเนินการเอง ผูวาจางมีสิทธิเรียกคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากผูรับจางไดตามที่เปนจริง
๙. ความรับผิดชอบของผูวาจาง
ผูวาจางยินยอมใหผูรับจางใชวัสดุครุภัณฑของทางราชการไดตามความจําเปนและเหมาะสม
๑๐. คาปรับและการหักเงินคาจาง
๑๐.๑ถาผูรับจางไมมาปฏิบัติหนาที่ในวันและเวลาตามที่กําหนด ผูวาจางจะปรับเปนรายวันตามที่
ระบุไวในสัญญา
๑๐.๒ในกรณีที่ ม าปฏิ บัติงานสาย หรือเลิกงานกอนเวลาอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งสองอยาง
รวมกันเกินกวา ๓ วัน ผูวาจางจะถือวาเปนการหยุดงานหนึ่งวัน
๑๐.๓หากผูรับจางมีเหตุจําเปน ตองออกไปนอกพื้นที่ดวยเหตุสวนตัว ตองบอกกลาวผูวาจางหรือ
ผูแทน กอนลวงหนา ๑ วัน ทั้งนี้หากไมทําใหเกิดความเสียหายตองาน ผูวาจางอาจงดเวนคาปรับได
๑๑. เงื่อนไขการชําระเงิน
คาจางจะชําระเปนงวด งวดละหนึ่งเดือน ทุกๆสิ้นเดือนจะทําการสงมอบ และตรวจรับพรอมรวบรวม
เอกสารสงเบิกไปยังหนวยงานตนสังกัด โดยจะโอนเงินเขาบัญชีผูรับจาง ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
๑๒. เงื่อนไขหลักประกัน
๑๒.๑ ผูรับจางตองจัดใหมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไวในสัญญา
๑๒.๒ ในกรณีมีผูทํางานแทนผูรับจาง ผูทํางานแทนมีหนาที่จัดใหมีหลักประกันเชนเดียวกับผูรับจาง
๑๓. เกณฑที่ใชในการพิจารณา
เกณฑราคา
๑๓. วงเงินที่ประมาณวาจะจาง
เปนเงิน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ( เกาพันบาทถวน)
ลงชื่อ.................................................ผูกําหนดรายละเอียด
(นายทองสุข กาฬปกษ)

เลขประจําตัวสอบ

ลูกจางชั่วคราวปฏิบตั งิ านธุรการโรงเรียนบานหนองขนาน
ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อเปน
เปนลูกจางชั่วคราวปฏิบตั งิ านธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบานหนองขนาน อําเภอขุนหาญ
สังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

รูปถายขนาด
1x1.5 นิ้ว
ถายไวไมเกิน
6 เดือน

**************************************
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขนาน
ดวย ขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบานหนองขนาน อําเภอขุนหาญ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงขอเสนอรายละเอียดพรอมหลักฐานเกี่ยวกับตัวขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไป
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................เชื้อชาติ...............สัญชาติ.................ศาสนา.................
2. อายุนับถึงวันที่เปดรับสมัครวันสุดทาย เกิดวันที่..............เดือน........................พ.ศ................. (อายุ.............ป .....................เดือน)
3. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครคัดเลือก ชื่อคุณวุฒิ............................................................. สาขาวิชาเอก..................................................
สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชื่อ.....................................................................เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ.............
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม.............วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดที่ไดรับ.................................ความสามารถพิเศษ..................................................
4. อาชีพปจจุบัน
ลูกจางหนวยงานรัฐบาล/เอกชน
กําลังศึกษาตอ
อื่นๆ...................................................
สถานที่ทํางานกรม/บริษัท..................................................กอง/แผนก.................................โทรศัพท.............................................
5. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................ออกให ณ..........................เมื่อวันที่.....................หมดอายุวันที่............................
6. ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก บานเลขที่.........หมูที่.......หมูบาน.........................ตรอก/ซอย.......................ถนน............................
ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย............โทรศัพทมือถือ................................
7. ไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว มาพรอมกับใบสมัคร รวม.................................ฉบับ ดังนี้
7.1 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
7.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 7.3 สําเนาทะเบียนบาน
7.4 สําเนาใบระเบียนผลการเรียน(Transcript)
7.5 ใบรับรองแพทย
7.6 สําเนาการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
7.7 เอกสารประเมินประวัติและผลงาน จํานวน 1 เลม
7.8 อื่นๆ (ระบุ)...............................
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3)และมีคุณสมบัติดานอื่นครบถวนตามประกาศรับ
สมัคร ทั้งนี้ ขอความดังกลาวขางตนนี้เปนความจริงถูกตองทุกประการ หากขอความดังกลาวไมเปนความจริง ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิเขา
รับการคัดเลือกในครั้งนี้และขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

เจาหนาทีร่ บั สมัคร

ไดรับหลักฐานครบถวนและออกบัตรใหแลว
ไมครบ เนื่องจาก....................................................................
……………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)....................................................เจาหนาที่รับสมัคร
(...................................................)
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ...................

ลงชื่อ ........................................................ผูสมัครสอบ
(..............................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน............................พ.ศ...............

เจาหนาทีต่ รวจคุณสมบัติ

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา
มีคุณสมบัติครบถวน
ไมมีคุณสมบัติ เนื่องจาก...............................................................
(ลงชื่อ)..............................................................เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
(............................................................)
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ....................

