ประกาศโรงเรียนคอนสวรรค์
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
…………………………
ด้วยโรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชัยภูมิ จะดำเนินกำรประกอบอำหำรกลำงวันเพือ่ บริกำรแก่นักเรียนโรงเรียนคอนสวรรค์ ปีกำรศึกษำ
2564 ตำมที่คณะกรรมกำรวินจิ ฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กำหนดแนวทำง ปฏิบัติ
ในกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร กำรจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำรหรือกำรจ้ำงเหมำ ประกอบ
อำหำร (ปรุงสำเร็จ) แจ้งตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ ภำครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 เพื่อให้กำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำร
ประกอบอำหำร กำรจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำรหรือกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงสำเร็จ) ตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน โรงเรียนคอนสวรรค์
จึงประกำศรับสมัครลูกจ้ำงชั่วครำว ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งผูป้ ระกอบอำหำร จำนวน 4 อัตรำ
- ชำย/หญิง อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 9,000 บำท (เก้ำพันบำทถ้วน)
ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงำนเต็มเวลำ
2. ประกอบอำหำรเพื่อจำหน่ำยแก่นักเรียนตำมรำยกำร ปริมำณเวลำที่คณะกรรมกำร
อำหำรกลำงวันของโรงเรียนกำหนด
3. ควบคุมดูแล จัดทำบัญชีรบั จ่ำย ในกำรจัดซื้อและจำหน่ำยอำหำร
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรทุกวันภำยในเวลำ 15.00 น.
4. ดูแลรักษำอุปกรณ์ประกอบอำหำรให้สะอำดเรียบร้อยสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์
5. ดูแลสถำนทีป่ ระกอบอำหำรและรับประทำนอำหำรให้สะอำดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลำ
6. ให้บริกำรจำหน่ำยอำหำรแก่นกั เรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
1.2 ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งพนักงำนล้ำงจำน จำนวน 2 อัตรำ
- ชำย/หญิง อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 7,000 บำท (เจ็ดพันบำทถ้วน)
ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงำนเต็มเวลำ
2. จัดเตรียมถ้วย จำน ชำม ช้อนและอุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำรในแต่ละวัน
3. ดูแลรักษำอุปกรณ์ประกอบอำหำรให้สะอำดเรียบร้อยสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์
4. ดูแลสถำนทีป่ ระกอบอำหำรและรับประทำนอำหำรให้สะอำดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลำ
5. จัดเก็บภำชนะ ล้ำงทำควำมสะอำด และเก็บรักษำอุปกรณ์ในกำรรับประทำนอำหำร
6. ปัด กวำด เช็ด ถู บริเวณรับประทำนอำหำรให้สะอำดอยูเ่ สมอ
7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย

-22. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 มีสัญชำติไทย
2.2 ชำย/ หญิง มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 30 ปี และไม่เกิน 55 ปี
2.3 จบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ขึ้นไป
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
2.5 มีร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เป็นผู้มรี ่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัตหิ น้ำที่ได้
ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผูเ้ คยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
2.7 ไม่เคยเป็นผู้ถกู ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐและเอกชน
2.8 ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงหน่วยงำนอื่นของรัฐ
รัฐวิสำหกิจหรือพนักงำน หรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่นและเอกชน
2.9 ไม่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษร้ำยแรง ไม่ว่ำจะเป็นผูเ้ สพหรือผู้ค้ำ
2.10 ผู้ประกอบอำหำรจะต้องสำมำรถประกอบอำหำรได้หลำกหลำยชนิด หำกมีประสบกำรณ์
ในกำรเป็นผูป้ ระกอบอำหำรจำหน่ำยจะได้รบั กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
3. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงำน
อำนวยกำร โรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 26-30 เมษำยน 2564
ตั้งแต่เวลำ 08.30-15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร และไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 วุฒิกำรศึกษำ พร้อมสำเนำจำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
4.2 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
4.3 ทะเบียนบ้ำนฉบับจริงพร้อมสำเนำ
จำนวน 1 ฉบับ
4.4 บัตรประจำตัวประชำชนฉบับจริงพร้อมสำเนำ
จำนวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทย์
จำนวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐำนอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญกำรขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
5. เงื่อนไขในสมัคร
5.1 ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตำมที่กำหนด
5.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลรำยละเอียดในใบสมัครด้วยลำยมือตัวบรรจงให้ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ตำมที่กำหนดทุกประกำร โดยรับรองสำเนำถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสำรและหลักฐำน
ที่ใช้สมัครทุกฉบับ ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผูส้ มัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใด หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำม
คุณวุฒิของตำแหน่งทีส่ มัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มสี ิทธิส์ มัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำ
กำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนีเ้ ป็นโมฆะ
5.3 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องลงลำยมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อหน้ำเจ้ำหน้ำทีท่ ี่รบั สมัคร

-36. การตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และหำกปรำกฏภำยหลัง
ว่ำผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำดำรงตำแหน่งข้อใดก็ตำม ผู้นั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่
และพ้นจำกกำรดำรงตำแหน่งทันที โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดจำกทำงโรงเรียนทั้งสิ้น
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนคอนสวรรค์ จะประกำศรำยชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้ำรับกำรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ณ ห้องอำนวยกำร โรงเรียนคอนสวรรค์ ในวันที่ 1 พฤษภำคม 2564
8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
8.1 วันที่ 5 พฤษภำคม 2564 ผู้สมัครทุกคนต้องได้รบั กำรคัดเลือกโดยกำรสอบสัมภำษณ์
50 คะแนน ภำคปฏิบัติ 50 คะแนน และต้องผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป
8.2 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมลำดับคะแนนมำกไปหำน้อย
ณ ห้องอำนวยกำรโรงเรียนคอนสวรรค์ และเว็บไซต์โรงเรียนคอนสวรรค์ http://www.kwsc.ac.th
ภำยในวันที่ 6 พฤษภำคม 2564
8.3 วันที่ 7 พฤษภำคม 2564 รำยงำนตัวเพื่อทำสัญญำจ้ำง และเริ่มปฏิบัติหน้ำที่
ในวันที่ 10 พฤษภำคม 2564
ประกำศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564

(นำยสุชำติ รักษำชนม์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคอนสวรรค์

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคล ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนคอนสวรรค์ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
**********************************
วัน เดือน ปี
19-23 เมษำยน 2564
26-30 เมษำยน 2564
1 พฤษภำคม 2564
5 พฤษภำคม 2564
6 พฤษภำคม 2564
7 พฤษภำคม 2564
10 พฤษภำคม 2564

รายการปฏิบัติ
ประกำศประชำสัมพันธ์
รับสมัคร ณ ห้องอำนวยกำร โรงเรียนคอนสวรรค์
ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้ำรับกำรคัดเลือกและเว็บไซต์
โรงเรียนคอนสวรรค์ http://www.kwsc.ac.th
สอบภำคสัมภำษณ์และสอบปฏิบัติ เวลำ 09.00 น.
เป็นต้นไป
ประกำศรำยชื่อผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือก
รำยงำนตัวเพื่อทำสัญญำจ้ำง
เริ่มปฏิบัติหน้ำที่

ติดรูปถ่ำยขนำด 1”

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งผู้ประกอบอาหาร
1. ชื่อ - สกุล (ภำษำไทย ตัวบรรจง)
นำย/นำง/นำงสำว ..............................................................................................................................
2. วัน/เดือน/ปี เกิด ...................................... เดือน .................................................... พ.ศ. ..........................
เกิดที่แขวง/ตำบล .................................. เขต/อำเภอ ............................ จังหวัด..............................
3. สัญชำติ................................... เชื้อชำติ...............................................ศำสนำ ............................................
เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน ...........................................................................................................
ออก ณ สำนักงำน..................................เมื่อวันที.่ ............ เดือน............................ พ.ศ. ..................
4. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่ ................ หมู่ ................... ตรอก/ซอย..................ถนน............................................
แขวง/ตำบล................................ เขต/อำเภอ.................................. จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย์ ............................................. โทรศัพท์มือถือ .............................................................
5. ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก ..................... หมู่ ................... ตรอก/ซอย.........................ถนน..................................
แขวง/ตำบล............................ เขต/อำเภอ.................................. จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์มือถือ ........................................................................
6. สำเร็จกำรศึกษำชั้นสูงสุดจำก…………….…………………………………………………………………………………….……..
ได้รับวุฒิกำรศึกษำ…………….………………………..……………………………………………………………………………...
มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ คือ………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรประกอบอำหำร .....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ขอสมัครเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน เพื่อปฏิบัติงำนในตำแหน่งผูป้ ระกอบอำหำร
สังกัดโรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้แนบหลักฐำนกำรสมัคร คือ
รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ใบรับรองแพทย์
หลักฐำนอื่น ๆ ......................................
(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร

(…………..……….…………………….)
ยื่นใบสมัครวันที…่ .……เดือน……………….……..พ.ศ……..….
(ลงชื่อ)

เจ้ำหน้ำที่

(...............................................)
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............

ติดรูปถ่ำยขนำด 1”

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งพนักงานล้างจาน
1. ชื่อ - สกุล (ภำษำไทย ตัวบรรจง)
นำย/นำง/นำงสำว ..............................................................................................................................
2. วัน/เดือน/ปี เกิด ...................................... เดือน .................................................... พ.ศ. ..........................
เกิดที่แขวง/ตำบล .................................. เขต/อำเภอ ............................ จังหวัด..............................
3. สัญชำติ................................... เชื้อชำติ...............................................ศำสนำ ............................................
เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน ...........................................................................................................
ออก ณ สำนักงำน..................................เมื่อวันที.่ ............ เดือน............................ พ.ศ. ..................
4. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่ ................ หมู่ ................... ตรอก/ซอย..................ถนน............................................
แขวง/ตำบล................................ เขต/อำเภอ.................................. จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย์ ............................................. โทรศัพท์มือถือ .............................................................
5. ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก ..................... หมู่ ................... ตรอก/ซอย.........................ถนน..................................
แขวง/ตำบล............................ เขต/อำเภอ.................................. จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์มือถือ ........................................................................
6. สำเร็จกำรศึกษำชั้นสูงสุดจำก…………….…………………………………………………………………………………….……..
ได้รับวุฒิกำรศึกษำ…………….………………………..……………………………………………………………………………...
มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ คือ………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ขอสมัครเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน เพื่อปฏิบัติงำนในตำแหน่งผูป้ ระกอบอำหำร
สังกัดโรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้แนบหลักฐำนกำรสมัคร คือ
รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ใบรับรองแพทย์
หลักฐำนอื่น ๆ ......................................
(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร

(…………..……….…………………….)
ยื่นใบสมัครวันที…่ .……เดือน……………….……..พ.ศ……..….
(ลงชื่อ)

เจ้ำหน้ำที่

(...............................................)
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............

