ประกาศโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
--------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่
เขต 2 มีความประสงค์จะดาเนินการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่
24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/ 2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบอานาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งที่รับสมัคร
รับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จ้ างเป็ น ลู ก จ้างชั่ ว คราว ต าแหน่ ง นั ก การภารโรง ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในโรงเรีย น
บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ตาบลเวียงทอง อาเภอสูงเม่นจานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 มีคุณ สมบั ติทั่วไปตามข้อ 6 แห่ งระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยลูก จ้างประจาของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537
1.2 วุฒิการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
1.4 ไม่ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
1.5 เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดแพร่
1.6 มี ความรู้ ความสามารถและความช านาญทางช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ช่างไฟฟ้ า
ที่จะซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้ และมีความสามารถในการจัดสวน จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 มีความชานาญเกี่ยวกับงานช่างเช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า
2.2 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่
2.3 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
2.4 อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ

2.5 หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ
2.6 สามารถนอนเวรกลางคืนรักษาสินทรัพย์ของทางราชการ ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้าของวันใหม่
2.7 ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่ค้าและไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้าน
บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ตาบลเวียงทอง อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 11-17 มิถุนายน 2561
ในวัน และเวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านบ้านเขื่อนสุนทร (ไม่เวันหยุดราชการ)
3.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
4. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.3 บั ตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่ งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร
พร้อมสาเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และเป็น
รูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
4.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมี
หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
4.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ท ธิ์เ ข้ารับการคัดเลื อก ภายในวัน ที 18 มิ ถุน ายน
2560 ณ โรงเรียนบ้านบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
6. วิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 20 มิถุนายน
2561 ดังนี้
6.1 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบ้านเขือ่ น
สุนทร(รัฐประชาวิทยา) พิจารณาจาก
- บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
- ปฏิภาณไหวพริบ
- เจตคติในการบริการ
- วุฒิภาวะ
- ผลงานและประสบการณ์การทางาน
6.2 ภาคปฏิบัติ (50 คะแนน) เวลา 13.00 น – 16.00 น. เวลา 3 ชั่วโมง

7. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือก วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านบ้านเขื่อนสุนทร
(รัฐประชาวิทยา) ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
20 มิถุนายน 2561
09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
50
13.00 – 16.00 น
สอบภาคปฏิบัติ
50
รวม
100

8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
8.1 ผู้ ที่ ถื อ ว่าเป็ น ผู้ ได้ รับ การคั ด เลื อ ก จะต้ อ งได้ ค ะแนนที่ ส อบคั ด เลื อ กทั้ งสองภาครวมกั น
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ลาดับเลขที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง โดยไม่มี
การขึ้นบัญชี
8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามลาดับจากผู้ได้ คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ภายในวัน ที่ 22 มิถุน ายน. 2561 ณ โรงเรียนบ้านบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) และจะดาเนินการจัด ทา
สัญญาจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนบ้านบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)จะยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกโดย
ไม่มีการขึ้นบัญชี สาหรับการจ้างจะดาเนินการจ้างตามปีงบประมาณปีต่อปี
9. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
9.1 ให้ ผู้ ได้รับ การคัดเลื อกมารายงานตั วและท าสั ญ ญาจ้างภายในวัน ที่ 29 มิถุน ายน 2561
(เวลาราชการ) ณ โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
9.2 การจ้างตามข้อ 9.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตาแหน่งนักการภารโรง จัดทาสัญญาจ้างในกรณี
ระหว่ า งปี งบประมาณการจ้ า งหากปรากฏว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดหรื อ มี ค วามรู้ ความสามารถ
ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
9.3 เมื่อสิ้น สุ ดสั ญ ญาจ้ าง และจะจัด จ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้ งเรื่องงบประมาณแล้ว จึงทา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ประกาศ ณ วันที 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(นางภัสสร อินประชา)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รูปถ่าย
ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรงในสถานศึกษา
ขนาด
โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
1 x 1.5 นิ้ว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
…………………………………………..
ชื่อ................................................นามสกุล.....................................................สัญชาติ..........................
เชื้อชาติ..................................นับถือศาสนา......................สถานภาพ......................................................
เกิดเมื่อวันที่...................เดือน.........................................................พ.ศ. ...............................................
อายุ.......................ปี............................เดือน.................................วัน.....................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน......................................................ออกให้ที่อาเภอ/เขต……………………………
วันเดือนปีที่ออกบัตร...........................................................หมดอายุ.....................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่........................หมู่ที่.......................ถนน.............................................................
ตาบล................................................อาเภอ...................................................จังหวัด............................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.......................................................................................................
สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน(ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์) บ้านเลขที่...............หมู่................
ตาบล....................................อาเภอ.............................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์.............................
สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก.....................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา............................................................สาขา.................................................................
เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร
รวม..............................ฉบับ ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
( ) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
( ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
( ) สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จานวน 1 ฉบับ
( ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน
( ) หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ขอรั บ รองว่ า ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ หากข้ อ ความใดเป็ น เท็ จ หรื อ ไม่ ต รง
กับความเป็นจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

(ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร
(.........................................................)

-2บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ คือ
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..................................................
(.............................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่..........เดือน................................พ.ศ..................
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
............................................................................................................................................................ ........................
............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่........... เดือน................................พ.ศ..................

กาหนดการคัดเลือก
เพื่อดาเนินการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรง
โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
………………………………………….
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในวัน และเวลาราชการ)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่

4 – 10 มิถุนายน 2561
11 – 17 มิถุนายน 2561
18 มิถุนายน 2561

คัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ
20 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ทาสัญญาจ้างภายในวันที่
29 มิถุนายน 2561
..................................

