ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
----------------------------------------ด้วยโรงเรียนสตรีศึกษา อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ทั่วไป สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) ดังนั้น อาศัยความ
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๒,๐๐๐ (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ากวาสิบแปดป
๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๔) ไมเปนผูดารงตาแหนงกานัน แพทยประจาตาบล สารวัตรกานัน ผูใหญบาน และผูชวย
ผูใหญบาน
๕) ไมเปนผูดารงตาแหนงขาราชการการเมือง
๖) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคาสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจาของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

-๒๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๙) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑๑) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสาหรับความผิดที่ไดกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจาของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจาของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๕) ไมเปนผูเคยกระทาการทุจริตในการสอบเขารับราชการผูที่จะเขารับราชการเปน
ลูกจางประจาซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๘) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๕) กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเวนใหเขารับ
ราชการไดสวนที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๒) หรือ (๑๓) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป
แลว หรือผูที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๔) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว
และมิใชเปนกรณี ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ กระทรวงการคลัง
อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได การยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป
ใหเปน ไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกาหนด ผูที่เปนลูกจางชั่วคราวตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรค
หนึ่งตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เวนแตคุณสมบัติตาม (๗) หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตาม
วรรคสอง
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต (มีหน่วย
กิตวิชาการบัญชี ๖ หน่วยกิตขึ้นไป)
๒) มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (โปรแกรมประยุกต์
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ระบบ GFMIS ของหน่วยงาน) และหรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการ
๓) รวบรวมข้อมูล จัดทาสถิติ ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชีและรายงานการเงินส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

-๓๔) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณ
๕) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้อง ตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
๖) ชี้แจง ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้และตอบปัญหา เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่
ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินตามที่ได้รับมอบหมาย
๗) จัดทาบัญชีสมุดเงินสด แยกประเภท รายงานเงินคงเหลือประจาวัน ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ จัดทารายงานประจาเดือน และนาเงินส่งคลัง เพื่อให้การดาเนินงาเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๘) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานในลักษณะการประสานการทางานร่วมกันทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๙) มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีทัศนคติที่ดีต่องาน
ราชการ สามารถทางานนอกเวลาได้
๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ดังนี้
๓.๑ ประกาศรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓.๒ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายธุรการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และสาเนา
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๒ รูป
๔.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
จานวน ๑ ฉบับ

-๔๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ฝ่ายธุรการ
อาคาร ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการและสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนสตรีศึกษา อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จะดาเนินการสอบปฏิบัติการและสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชบุรุษจันทร์ อาคาร ๒
โรงเรียนสตรีศึกษา
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
รวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดตามลาดับลงมา ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ และเว็บไซด์โรงเรียนสตรีศึกษา www.strisuksa.ac.th/
โดยขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือก
จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(๔) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี

-๕๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด
๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะ
นาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในกรณีระหว่างปีงบประมาณ
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มี
อานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชิษณุพงศ์ อุ่นละออ)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
................................................................................
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

๑

ประกาศรับสมัคร

๒

รับสมัคร

๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๔

สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

๖

รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

๗

จัดส่งสัญญาจ้างให้ สพม.เขต ๒๗

๓ มกราคม ๒๕๖๑

หมายแหตุ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ในเวลาราชการ
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เลขที่........./..........
โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.....................................................................................

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับ
สมัคร
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(.........................................................)
(..........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

