ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
.....................................................
ด้ ว ยโรงเรี ย นทุ ่ ง โพธิ ์ ว ิ ท ยา มี ค วามประสงค์ จ ะดำเนิ น การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื ่ อ จ้ า งเป็ น
ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ง านการเงินและบัญ ชี ดัง นั้น อาศัยความตามหนัง สือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชาวไทย) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- มีสัญชาติไทย เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย
จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี
- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเหมาะสมในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบ อดทน และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดให้
- มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3) ไม่เป็นบุคคลผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับ พนักงาน
ดังต่อไปนี้

(ก) โรคเรื้อนระยะติดต่อหรือในระยะเวลาที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
5) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความลหุโทษ
6) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
7) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
2) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก (จะต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน
4) สำเนาใบรับรองผลการศึกษาและสำเนาปริญญาบัตร
5) เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 28
ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และ www.tpws.ac.th

จำนวน 2 รูป
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ
อย่างละ 1 ฉบับ
สิงหาคม 2562

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อำเภอตะกั่วทุ่ง
พังงา ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
29 สิงหาคม 2562
09.00 น. – 12.00 น.
13.00 น. - 15.00 น.

วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
รวม

คะแนนเต็ม
50
50
100

จังหวัด

เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
1) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ในกรณี ที่
มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้สมัครลำดับก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
2) จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1) โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด กรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(ข) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(ค) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
3) การจ้างตามข้อ 2) ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี จัดทำ
สัญ ญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้
ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า
4) เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจั ดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว จึงทำการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

(นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิว์ ิทยา

