ประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
------------------------------------------------------ด้ ว ย ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด ชั ย นาท จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเหมาบริ ก าร
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในต าแหน่ งเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิน สั งกั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ชั ย นาท จ านวน 1 อั ต รา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรรับสมัคร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
วุฒิกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำวิชำกำรบัญชี
ค่ำตอบแทน
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามแนวทางการบริหารอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณ
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง วันเริ่มทาสัญญาจ้างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖1
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒

(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(1๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล
สานั กงานศึกษาธิการจั งหวัดชัย นาท ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม ๒๕๖1 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครจะต้องยื่นในวันสมัคร
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ชุด (รับรองความถูกต้อง) ดังนี้
๑. ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
๒. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
๓. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๕. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ
๖. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกภายใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และทางเว็ปไซต์http://cpeo.cnt.go.th
๔. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) และ ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ดังนี้
๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๒ บุคลิก ลักษณะ ท่วงทีวาจา
๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์
๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ
๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์

๓

๕. วัน เวลำ และสถำนที่สอบข้อเขียนและประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จะจัดให้สอบข้อเขียน ณ สนามสอบซึ่งจะประกาศให้ทราบ
พร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน /เวลา
วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖1
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป

ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
(๑๐๐ คะแนน)

ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และระเบียบ
กฎหมาย ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานที่จะปฏิบัติ

๕๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ์

๕๐ คะแนน

๖. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิได้รับการจัดจ้าง ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย
กรณีคะแนนรวม เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้จับฉลาก
๗. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด ชั ย นาท จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ภายในวัน ที่ 24
พฤษภาคม 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และ ทางเว็บไซต์ http://cpeo.cnt.go.th โดยประกาศ
เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย
๘. กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชี
๘.๑ ขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
๘.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(๓) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
(๔) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(๖) ตรวจสอบพบว่าภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
(๗) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
๙. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทาสัญญาจ้าง ตามลาดับที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ การเรียกตัวครั้ง
ต่อ ๆ ไป สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันที่

๔

รายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับตั้งแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ปรากฏในเอกสารการ
สมัคร
ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรื อ ปรับ เปลี่ ย นไปเป็ น ตาแหน่ งลู กจ้ างประจ า หรือข้าราชการในระหว่างปี งบประมาณ หากปรากฏว่าเป็ น ผู้ ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจบอกเลิก
จ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561

(นายวินัย ตะปะสา)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

๕

กาหนดการคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
จัดทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ
ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
วันที่ 1 มิถุนายน 2561

๖

