ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวาปีปทุม
-------------------------------------------------------ด้วย โรงเรียนวาปีปทุม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่พนักงานทั่วไป อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัค ร
บุคคลทั่วไปคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งและระยะเวลาการจ้าง
ตำแหน่ง / ค่าจ้าง
- ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานทั่วไป
อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ค่าประกันสังคม (๕%) ๔๕๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง
- ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(๑) มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุตั้งแต่ ๒๕ - ๕๙ ปี
(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายให้
จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๔) ไม่เป็ นผู้ เคยถูก ลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินั ยตามกฎหมายว่าด้วยระเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการเข้าสอบรับราชการ
(๑๖) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) จบการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายกำหนด หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒) มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานทั่วไป
๓) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ วันรับสมัคร และวันคัดเลือก
รับสมัคร ณ ห้องบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนวาปีปทุม (อาคาร ๓)
วันที่
๕ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เวลา

รายการ

๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. รับสมัครสอบคัดเลือก

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๘.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๘.๐๐ น.

ประกาศผลการคัดเลือก

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๐๘.๓๐ น.

ทำสัญญาจ้าง

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก
๑. รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ น ตาสี ด ำ สวมใส่ เสื้ อ สุ ภ าพ ไม่ มี ล วดลาย
ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๓ รูป
๒. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒทิ างการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๗. สำเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น หนั ง สือ สำคั ญ การเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล เป็ น ต้ น
จำนวน ๑ ฉบับ
๘. ต้ อ งมี ผู้ รั บ รองและผู้ ค้ ำ ประกั น เป็ น ข้ า ราชการ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ๗ ขึ้ น ไป หรื อ เที ย บเท่ า
จำนวน ๑ คน (กรณีได้รับการคัดเลือก)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะ
จัดเรียงอันดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมณูญ เพชรมีแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม

