ประกาศโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
*****************
ด้วยโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความ
ประสงค์จะดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน โดยจ้ำง
เหมำบริกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ อำศัยอำนำจตำมคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่
๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนำจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐและหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑
ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำรจัดสรรอัตรำจ้ำงปฏิบัติง ำนธุรกำรโรงเรียน ปีง บประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนัง สือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๔๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๑
เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำงกำรจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ปีง บประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกำศรับ
สมัครบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมับรั แหะอับตัำรงำตัสแหี่
๑.๑ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรำ
๑.๒ ค่ำตอบแทน ๙,๐๐๐ บำท/เดือน
๒. ขัสขงำยภำักิจแหะอน่้ำี่ร
๒.๑ งำนธุรกำร สำรบรรณ จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนทะเบียนและหนังสือรำชกำรต่ำงๆ
รวมทั้งระบบ E-office
๒.๒ งำนบุคคล จัดเก็บเอกสำร หลักฐำนรำชกำรต่ำง ๆ
๒.๓ งำนข้อมูลสำรสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล กำรสำรวจและบันทึก
ข้อมูล กำรจัดทำรำยงำนข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๒.๔ งำนกำรประสำนงำน กำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอื่น ๆ ชุมชน
และท้องถิ่น กำรให้บริกำรแก่ประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำร หรือติดต่อรำชกำร
๒.๕ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๓. รุณมัสบติีบรวไป แหะอรุณมัสบติเฉพำอมำนับสผู้ั่มิีธิเข้ำับสกำัรบดเะืัก ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๓.๑ รุณมัสบติีบรวไป
๑) มีสัญชำติไทย
๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๒๐ ปีบริบูรณ์
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๔) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วย ระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนและตำมที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๕) ไม่เป็นผู้……….

๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ใน
พรรคกำรเมือง
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ
๙) ไม่เป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอืน่
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน หรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ณ วันทำสัญญำ)
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
ของรัฐ
๑๑) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร
๓.๒ รุณมัสบติเฉพำอตำแหน่งท
วุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สำหรับผู้ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำมำรถ
สมัครได้ แต่ต้องได้รับค่ำตอบแทนในอัตรำจ้ำงเดือนละ ๙,๐๐๐ บำท)
๔. กำัับสมับรั แหะอเักมำันะบกฐำ่
๔.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องแผนงำนและงบประมำณ
อำคำรโกเมน โรงเรียนควนสุบรรณวิทยำ ตั้งแต่วันที่ 21 – ๒7 พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
๔.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) สำเนำแสดงผลกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จำนวน ๑ ฉบับ
๒) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ซึ่งยังไม่หมดอำยุ จำนวน ๑ ฉบับ
๓) สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน ๑ ฉบับ
๔) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๕) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้วถ่ำยไม่เกิน
๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
๖) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส หนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล
(กรณีที่ชื่อ – นำมสกุลในเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ ๑ ฉบับ
เอกสำรต่ำง ๆ ให้นำฉบับจริงมำแสดงในวันสมัครด้วย และ เอกสำรที่เป็นฉบับสำเนำ ต้องรับรอง
สำเนำถูกต้องทุกฉบับ
๕. เทืรั่ไขกำัับสมับรั
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำ
/ด้วยเหตุใดๆ …..

ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตำม
ประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำ กำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
๖. กำัปัอกำศัำยชืรัผู้ั่มิีธิ์เข้ำับสกำัรบดเะืัก
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๒8
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยำ และเวปไซค์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยำ
www.ksb-spm11.com
๗. วบ่ เวะำ แหะอมถำ่ี่รรบดเะืัก
วันที่ 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยำ
๘. วิธ่กำัรบดเะืัก
จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกโดยกำรสอบข้อเขียน และสอบสัมภำษณ์ตำมขอบข่ำย
ภำรกิจที่กำหนด ดังต่อไปนี้
วัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการสอบคัดเลือก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ภาค ก
เวลา 09.30 – 11.30
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง
เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ภาค ข
- สอบสัมภาษณ์ ประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
25
25
50

๙. เกณฑ์กำัตบดมิ่
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ และจะประกำศเรียงลำดับ
จำกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมำตำมลำดับ ในกรณีที่ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้คะแนนเท่ำกัน ให้ผู้สมัครก่อนเป็น
ผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ
๑๐. ปัอกำศัำยชืรั แหะอกำัขึ้่สบญช่ผู้ผงำ่กำัรบดเะืัก
๑๐.๑ ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกภำยในวันที่ 1 ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน
ควนสุบรรณวิทยำ และ เวปไซค์ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยำ www.ksb-spm11.com
๑๐.๒ กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนรับกำรคัดเลือก
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยำจะขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกผู้ผ่ำนเกณฑ์กำร
คัดเลือก มีกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกำศผลกำรคัดเลือก หรือสิ้นสุดระยะเวลำตำมโครงกำร หรือเป็นไป
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดหรือมีกำรประกำศผลกำรคัดเลือกใหม่โดยขึ้นบัญชี
ของโรงเรียนควนสุบรรณวิทยำและบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๐.๒.๑ ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมตำแหน่ง
๑๐.๒.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง
/10.2.3 ผู้นั้น…..

๑๐.๒.๓ ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมที่กำหนด
๑๐.๒.๔ ไม่อำจเข้ำปฏิบัติงำนได้ตำมวัน เวลำที่กำหนด
๑๐.๒.๕ บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลำกำรขึ้นบัญชี
๑๐.๒.๖ มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
๑๑. กำัจบดีำมบญญำจ้ำท
กำรเรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัวเพื่อทำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะใช้ประกำศขึ้นบัญชี
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เป็นกำรเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรทำสัญญำจ้ำง ตำมลำดับที่ประกำศผลกำรคัดเลือกไว้ สำหรับ
กำรจัดทำสัญญำจ้ำงจะดำเนินกำรได้ เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
กำรเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป โรงเรียนควนสุบรรณวิทยำ จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือก
โดยตรงเป็นรำยบุคคล ก่อนวันที่รำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำสิบวัน นับตั้งแต่วันประทับตรำลงทะเบียนของไปรษณีย์
ต้นทำง หรือประสำนทำงโทรศัพท์ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในเอกสำรกำรสมัคร
อนึ่ง ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกซึ่งได้รับกำรสั่งจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ไม่มี
ข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ หรือข้ำรำชกำรในระหว่ำง
ปีงบประมำณ หำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่กำหนดหรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติที่
ไม่เหมำะสมผู้มีอำนำจในกำรจ้ำงอำจบอกเลิกจ้ำงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ลงชื่อ)
(นำงสุชำดำ ลิ่มสวัสดิ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนควนสุบรรณวิทยำ

