ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
***************************************
ตามหนังสือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ที่ ศธ ๐๔๒๖๙/๔๓๓๒ ลงวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณสถานศึกษา และโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพือ่ จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พสั ดุ จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วน
ที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลัง
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอานาจเกีย่ วกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพือ่ จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือก จำนวน ๓ อัตรำ ดังต่อไปนี้
เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่พสั ดุ
จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเจ้ำหน้ำที่พัสดุ - จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี
- ไม่จากัดสาขาวิชา
- ไม่จากัดเพศ
- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel
ได้เป็นอย่างดี
- กรณีมีวฒ
ุ ิการศึกษาสาขาตรงตามหน้าทีท่ ี่ปฏิบัติ
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่ำจ้ำงรำยเดือน เดือนละ ๘,๑๒๐ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยยี่สบิ บาทถ้วน)
๒. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
๓. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๕ ใบรับรองแพทย์

๔. กำรยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๔.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานทีท่ ี่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๔.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รบั สมัคร
๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องธุรการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
๖.วิธีกำรคัดเลือก
การสอบปฏิบัตแิ ละสัมภาษณ์
๗. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จะดาเนินการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานทีส่ อบคัดเลือกที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๙. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
เท่ากันให้ใช้คะแนนผลการสอบปฏิบัติทสี่ ูงกว่า
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รบั การคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา ภำยในวันที่
๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกใน
ตาแหน่งเดียวกันครัง้ ใหม่ บัญชีผู้ได้รบั การคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้ง
ใหม่และผู้ได้รบั การคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รบั การคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริม่ ปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผู้ ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผูม้ ีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่ง ใดๆ ครั้งแรกตามลาดับและให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผูส้ มัครทีต่ ้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู้ ่านการ
สอบคัดเลือก

๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่งไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสูก่ ารบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัตหิ น้าที่ทกุ ตาแหน่งในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผรู้ ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มเี งื่อนไขและจะไม่มสี ิทธิเรียกร้องใดๆ ทัง้ สิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวอรุณศรี เงินเสือ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว(เจ้ำหน้ำที่พัสดุ)
ตามประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
................................................................................
๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑ มีนาคม ๒๕๖๒

รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบเข้ารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้างและเริม่ ปฏิบัติงาน

..............................................................................

