ประกาศโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง นักการภารโรง
และพนักงานทาความสะอาด
……………………………………………………………….
ด้วย โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สงขลาสตูล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งนักการ
ภารโรง จานวน 1 อัตรา และตาแหน่งพนักงานทาความสะอาด จานวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่งนักการภารโรง จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
๑.๒ ตาแหน่งพนักงานทาความสะอาด จานวน ๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ ต าแหน่ ง นั ก การภารโรง เพศชาย ต าแหน่ ง พนั ก งานท าความสะอาด
เพศชาย – หญิงมีอายุไม่ต่ากว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๔๕ ปี บริบูรณ์
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
๒.๑.๖ ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้ องโทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๑.๘ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
๒.๒.๑ ตาแหน่ง นักการภารโรง ตาแหน่งพนักงานทาความสะอาดมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไปมี
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(๒) ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน กล้าแสดงออก
(๔) มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการทางาน

๓. การรับสมัคร
๓.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๙
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ ใบสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๓ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๔.๗ สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ สกุล ใบสาคัญการสมรส
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง สาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะ
คืน ให้ ทั น ที ในวัน รับ สมั ค รเมื่ อตรวจสอบกั บ สาเนาว่ าถูก ต้อ งแล้ ว ผู้ สมั ค รเข้า รับการคั ดเลือ ก จะต้ อ ง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้ อ งกรอกรายละเอีย ดต่ า งๆ ในใบสมัค ร พร้อมทั้ ง ยื่น หลั กฐานในการสมั ค รด้ว ยตนเองให้ ถู กต้ อ ง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ
โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลา
นนท์อนุสรณ์” อาเภอสะเดา จ. สงขลา
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบ
สอบสัมภาษณ์และ สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้
เวลา
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- เวลา ๐๙.๐๐ –๑๑.๐๐ น.

ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติ

คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

๗. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนโรงเรียนสะเดา
“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่า
ตามลาดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศผลการสอบคัดเลือก การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี
๘.๑ โรงเรี ย นสะเดา “ขรรค์ ชั ย กั ม พลานนท์ อ นุ ส รณ์ ” จะประกาศผลการคั ด เลื อ กโดย
เรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
ณ
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๘.๒ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ” ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ขึ้นบัญ ชีใน
ตาแหน่ง นักการภารโรง ตามความขาดแคลนจาเป็นและความเหมาะสมของสถานศึกษา และภารกิจงานที่มี
ความจาเป็น
๘.๓ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการ
คัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญ ชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศ
คัดเลือกครั้งใหม่
๙. การจัดทาสัญญาจ้าง
๙.๑ จะทาการทดลองงานเป็ น เวลา ๓ เดื อน จึ ง จัด ทาสั ญ ญาจ้างผู้ ที่ไ ด้ รับการคั ดเลือ ก
โดยใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์
อนุสรณ์” เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศ
การขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้
๙.๒ เมื่ อ ถึ ง สิ้ น ปี งบประมาณ (๓๐ กั น ยายน) จะด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ แล้ว จึงจัดทาสัญญาจ้างต่อได้
๙.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
อนึ่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง นักการภารโรง ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน
จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/
ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือ
สอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กร
กลางกาหนด
๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง นักการภารโรงและตาแหน่งพนักงานทาความสะอาด
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานท์อนุสรณ์” อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
............................................................
วันที่ ๑๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ดาเนินการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายงานตัว/เริ่มปฏิบัติงาน

