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ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
-----------------------------ด้ว ยโรงเรี ย นคลองฉนวนวิ ทยา อ าเภอเวี ย งสระ จั ง หวั ด สุร าษฎร์ ธานี สัง กั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สัง กัดโรงเรีย นคลองฉนวนวิทยา อาศัยอานาจตามหนัง สือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าทีก่ ารปฏิบัติงาน
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้งระบบ
E-Office
2.2 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูลการจัดทา
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.3 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.4 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน
ของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สาหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถสมัครได้ แต่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท)
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทางานในขอบข่ายงานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท
ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือน กันยายน 2562
และจะจ้างต่อเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยนื่ ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียน
คลองฉนวนวิทยา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด จานวน 1 ฉบับ
6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป ฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จานวน 1 ฉบับ
6.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป
6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล ในหลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง และสาเนา จานวน 1 ฉบับ

7. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดย
เป็นเท็จ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ ใด ๆ มิได้
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน โดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
9.1 ความรู้ความสามารถ (คะแนน 50 คะแนน)
ความรู้ด้านงานสารบรรณ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
9.2 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก
9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)
9.2.3 พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)
9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
9.2.5 พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ์ (10 คะแนน)
10. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน เดือน ปี
๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

เวลา
09.00 – 1๐.๐0 น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
13.30 น. เป็นต้นไป

การคัดเลือก
ความรู้ความสามารถ
(สอบข้อเขียน)
ความรู้ความสามารถ
(สอบปฏิบัติ)
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม
คะแนน ๒๕ คะแนน
คะแนน ๒๕ คะแนน
คะแนน ๕๐ คะแนน

สาหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

11. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตาแหน่ง ต้องได้คะแนนรวมกัน
2 ภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณี
ที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า หากได้คะแนน ภาคความรู้ความสามารถเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจาตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายใน ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด มาตามลาดับ และ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
13. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
13.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กาหนด
13.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง
13.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสั่งจ้าง
13.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกาหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
13.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก
14. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดทาสัญญาจ้าง
การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีของ
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศ
การขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ ในวันที่จัดทาสัญญาจ้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใด ๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไ ปรายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้างตาม
กาหนด จะถือว่าสละสิทธิในการทาสัญญาจ้าง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกลาดับที่ถัดไป
เพื่อทาสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

( นางพรทิพย์ นุกูลกิจ )
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

กาหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
ภายในวันที่ ๑๙-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๙-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)
ณ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง

ลาดับที่ใบสมัคร..................
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

รูปถ่าย
ขนาด
๑ นิ้ว

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา..........................................
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุ..........ปี............เดือน............วัน
๓. เกิดที่ตาบล....................................อาเภอ........................................จังหวัด...................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน......................................ออก ณ สานักงาน...................................
เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ตาบล..............................................
อาเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์...........................................
๖. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก........................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร..........ปี
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป  สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ  สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)....................................
ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร
(...................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ. ....................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) หลักฐานครบ
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) หลักฐานไม่ครบ
( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................
.............................................................................
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ
(...........................................)
(.............................................)
ตาแหน่ง……………………………………………………
ตาแหน่ง..................................................
วันที่............/............................./.....................
วันที่................./............................/.....................

