ประกาศโรงเรียนด่ านขุนทด
เรื่ อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวรายเดือน
ตาแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
…………………………………………..
ด้วยโรงเรี ยนด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสี มา เขต ๕ มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จานวน ๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสื อสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ / ว๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่ องมอบอานาจปฏิบตั ิราชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราว และเกณฑ์และวิธีการบริ หารงานบุคคล / ลูกจ้างชัว่ คราว สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้าง
ชัว่ คราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้
๑. ตาแน่ งทีร่ ับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ( เจ็ดพันบาทถ้วน )
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีคุณสมบัติทวั่ ไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างประจา
ของส่ วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๒.๒ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ หรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
๒.๓ เพศชาย อายุ ๑๘ – ๖๐ ปี บริ บูรณ์ และผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
๒.๔ ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สารวัตรกานัน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจา
ตาบล หรื อสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบล
๒.๕ ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๖ ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
๒.๗ อุทิศตน ทุ่มเทเวลา ให้แก่ทางราชการ หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ และสามารถ
นอนเวรกลางคืน รักษาทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนถึงวันรุ่ งเช้าของวันใหม่

๓. เงื่อนไขการจ้ าง
๓.๑ อัตราจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน
๓.๒ ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓.๓ การจ้างครั้งแรกจะจ้าง ผูผ้ า่ นการคัดเลือกลาดับที่ ๑ – ๒ โดยมีระยะเวลาการจ้าง ๔ เดือน
๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ )
๔. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
๕.๑ ผูป้ ระสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริ หารบุคคล
ตึกอานวยการ โรงเรี ยนด่านขุนทด หมู่ที่ ๒ ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
ตั้งแต่วนั ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๖๑ - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดราชการ
๕.๒ ผูส้ มัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และแจ้งสถานที่ที่สามารถ
ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการไปรษณี ยไ์ ว้ในใบสมัคร โดยลงลายมือชื่อ
ต่อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับสมัคร
๕. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้ องนามายื่นในวันสมัคร
๕.๑ สาเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมฉบับจริ ง จานวน
๑
ฉบับ
๕.๒ รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๓ X ๔ ซ.ม. ( ๑ นิ้ว)
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน
๑
รู ป
๕.๓ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลของรัฐบาล) ซึ่งแพทย์ได้ตรวจและลงความเห็น
มาแล้วไม่เกิน ๑ เดือน
จานวน
๑
ฉบับ
๕.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริ ง
จานวน
๑
ฉบับ
๕.๖ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง จานวน
๑
ฉบับ
(หากตรวจสอบในภายหลังว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครผูส้ มัครจะเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ใด ๆ
ไม่ได้ท้ งั สิ้ น)
๖. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ คัดเลือกและระเบียบ
เกีย่ วกับการคัดเลือก
โรงเรี ยนด่านขุนทด จะประกาศรายชื่อผูส้ มัครซึ่ งมีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และจะทาการคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ
โรงเรียนด่ านขุนทด ตั้งแต่ เวลา 0๙.00 น. เป็ นต้ นไป

๗. หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบตั ิงานและสอบสัมภาษณ์
๘. เกณฑ์ การตัดสิ นและการประกาศรายชื่ อผู้ได้ รับการคัดเลือก
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะเรี ยงลาดับตามความเหมาะสมตามเกณฑ์การตัดสิ นของคณะกรรมการที่
โรงเรี ยนแต่งตั้ง จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกภายใน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๙. การขึน้ บัญชี และการจ้ าง
๙.๑ การขึ้นบัญชี
จะขึ้นบัญชีผไู ้ ด้รับการคัดเลือก ซึ่ งผ่านเกณฑ์ขอ้ ๘ ตามลาดับไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่
วันประกาศผลการคัดเลือก แต่ถา้ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกในตาแหน่งลูกจ้างชัว่ คราวครั้งใหม่
ให้เป็ นอันยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกครั้งนี้
๙.๒ การจ้าง
จะจ้าง ตามลาดับที่ที่ได้รับการคัดเลือก จานวน ๒ อัตรา โดยทาสัญญาจ้างในวันที่
๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ การจ้างครั้งแรกจะถือตามประกาศผลการคัดเลือกเป็ นการเรี ยกตัว ส่ วนการจ้างครั้ง
ต่อๆไป จะมีจดหมายลงทะเบียนถึงผูท้ ี่อยูใ่ นลาดับที่จะได้รับการจ้างตามหลักฐานที่ระบุไว้ในใบสมัคร
โดยให้เวลามารายงานตัวไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ทางการไปรษณี ยไ์ ด้ประทับตราลงบน
จดหมาย ผูไ้ ม่ไปรายงานตัวตนตามกาหนดทุกกรณี ถือว่าสละสิ ทธิ์ และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ใด ๆ จากทาง
ราชการไม่ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนด่านขุนทด

