ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งนก
เรือ่ ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั หิ น้าทีน่ กั การภารโรง
--------------------------------ด้ ว ยโรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง นก อ าเภอเวี ย งป่ า เป้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง นักการภารโรง ดัง นั้น อาศัยความตามหนัง สือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖29 ลงวันที่ 2๕ กันยายน ๒๕๕9 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/๒๕59 สั่ง ณ วันที่ 2๘ กันยายน ๒๕59 เรื่อง การมอบอานาจปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
(โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งทีร่ บั สมัคร
รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
จานวน ๑ อัตรา
2. อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง
2.1 อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท / เดือน
2.2 ระยะเวลาการจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
2.3 การจ้างสัญญาจะสิ้นสุดลงตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. คุณสมบัตผิ ู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.๑ มีคุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีสัญชาติไทย
3.1.2 เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้ายและไม่เกิน 60 ปี
3.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
3.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
3.1.6 ไม่เป็นผู้ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการะทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
…………… / 3.1.7 ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก

-23.1.7 ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๓.1.8 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักการภารโรง
3.๒.1 ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ตามหลักสูตรประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๕03) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4.1 ปฏิบัติงานในการเปิด – ปิดอาคารเรียน ห้องเรียนหรืออาคารประกอบ ทาความสะอาดบริเวณ
สถานที่ และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ทาความสะอาดห้องเรียน ห้องน้า ห้องส้วม ฯลฯ
4.2 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสานักงาน หรือโรงเรียนจะต้อง
ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมายได้แก่
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายในบริเวณโรงเรียน เช่น
- ยกร่องถนน ปรับปรุงถนน
- ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล
- รดน้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เอาใจใส่ดูแลไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ให้งอกงามอยู่เสมอ
2. ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดานดา ป้ายนิเทศ รั้วและอื่น ๆ ที่ชารุด ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้การได้ดี
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. กาหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
5.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ให้ ข อรั บ เอกสารและยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่
โรงเรียนบ้านโป่งนก ตาบลสันสลี อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิง หาคม ๒๕60
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
5.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. เอกสารที่จะต้องนามายืน่ ในวันสมัครคัดเลือก
6.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
6.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
6.๓ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร
พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
จานวน ๑ ฉบับ
6.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน
จานวน ๒ รูป
๖.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้นซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
จานวน ๑ ฉบับ
............... / 6.6 หลักฐานอื่น ๆ

-36.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
7. การประกาศรายชือ่ ผูม้ ีสทิ ธิเ์ ข้ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เ ข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 สิง หาคม
๒๕60 ณ โรงเรียนบ้านโป่งนก ตาบลสันสลี อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน 50 คะแนน และสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม
50 คะแนน ซึ่งพิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจาอุปนิสัย ความสามารถพิเศษและ
ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
9. วันเวลาและสถานที่คดั เลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน
บ้านโป่งนก ตาบลสันสลี อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
10. เกณฑ์การตัดสิน
จะตัดสินตามหลักเกณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลาดับคะแนนรวมจากสูงสุดกว่าลงมาในกรณี
ที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนได้ลาดับที่ดีกว่า
11. การประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 16 สิง หาคม ๒๕60 ณ โรงเรียนบ้านโป่ง นก
ตาบลสันสลี อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
12. การขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผา่ นการคัดเลือก
12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 11 ในลาดับที่ 1 ให้มารายงานตัวตามปฏิทินที่กาหนด หากสละ
สิทธิ์ก็จะดาเนินการเรียกผู้อยู่ในลาดับต่อไป
12.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ
13. การจ้างและเงือ่ นไขการจ้าง
13.๑ จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ หน้าที่นักการภาร
โรงเรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง

............... / 13.๒ การจ้างไม่มีข้อผูกพัน

-413.๒ การจ้า งไม่มี ข้ อ ผูก พั น ต่อ เนื่ องที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรจุห รื อ ปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตาแหน่งนักการภารโรง จัดทาสัญญาจ้างในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ ความสามารถความ
ประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
13.๓ เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้ า ง และจะจั ด จ้ า งต่ อ ไป จะต้ อ งได้ รั บ แจ้ ง เรื่ อ งงบประมาณแล้ ว
จึงทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายสนิท สายปินตา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งนก

ปฏิทนิ การดาเนินการคัดเลือกอัตราจ้างชัว่ คราวปฏิบัตหิ น้าทีน่ กั การภารโรง
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านโป่งนก ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
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3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
4. ดาเนินการสอบคัดเลือก
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