ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
------------------------------------------------------------ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มี นาคม ๒๕๕๗ และคาสั่ง สานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ ย วกั บ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวและหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คล : ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งที่รับสมัคร
รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นกั การภารโรง จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง
เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑.๑ มีคุณสมบัตทิ ั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๑.๒ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( ตามหลักสูตรประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
๑.๔ ไม่ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจา
ตาบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๕ เพศชาย อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป
๑.๖ มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา การจัดสวนและสามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ
ช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพเิ ศษ
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่
โรงเรียน
บ้านห้วยหมอเฒ่า ตาบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ
๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รบั สมัคร

๓. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดทีท่ างราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบั ตร พร้อม
สาเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รูป
๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารทีป่ ระกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้อง มี
หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผูร้ ับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
๓.๖ ใบรับรองแพทย์
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ตาบลเจดียห์ ลวง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หรือทางเว็บไซต์
www.cri2.obec.go.th
๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์
๗. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ที่ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ตาบลเจดีย์หลวงพิทยา อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ทดสอบการปฏิบัติงาน
รวม

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐
๑๐๐

๗. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
๗.๑ ผู้ที่ ถือ ว่าเป็นผู้ได้รับ การคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่ ส อบคัดเลือก ไม่ ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ ทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่
ในลาดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการ สุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๗.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑ โดยเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมา ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รบั การคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

๘. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
๘.๑ จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงเรียง
ตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง
๘.๒ การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตาแหน่งนักการภารโรง จัดทาสัญญาจ้างในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ ความสามารถความ
ประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว จึงทาการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสาวดอกรัก สมบัตหิ ลาย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

สามารถติดต่อได้ที่

มือถือ ๐๘๓-๓๑๙๖-๖๒๑
๐๘๒-๖๑๓-๗๖๙๒
E-mail:mortow34@gmail.com

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
.............................................
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๑.การทดสอบ
๑.๑ ทดสอบงานช่างทั่วไป เช่น งานช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างประปา เป็นต้น
๑.๒ ความสามารถในการใช้เครื่องมือช่าง
๑.๓ การสัมภาษณ์ ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตของงานที่ต้องปฏิบัติ
๑.๔ การติดต่อ ประสานงานภายในโรงเรียนและชุมชน
๒. การเตรียมเครือ่ งมือ
ทางโรงเรียนมีการจัดเตรียมเครือ่ งมือไว้ให้
๓.ระยะเวลาในการทดสอบ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ปฏิทินการสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ตาบลเจดีย์หลวง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
( อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท )
วัน /เวลา
๙ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ)
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

รายละเอียด

สถานที่
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

ประกาศผู้มสี ิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร

โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
สอบสัมภาษณ์ ( ๕๐ คะแนน )
ทดสอบการปฏิบัติงาน ( ๕๐ คะแนน )
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก

โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

ดาเนินการสั่งจ้าง จัดทาสัญญาจ้าง

โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

ปฏิบัติหน้าที่นกั การภารโรง

โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๓๑๙๖-๖๒๑ ,๐๘๒-๖๑๓-๗๖๙๒

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ตาบลเจดียห์ ลวง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒

รู ปถ่าย
ขนาด ๑ x ๑.๕
นิ้ว

…………………………………………..
เขียนที่…………………………………….
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด....................................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ตาบล................................อาเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพือ่ เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดยได้ศึกษา
รายละเอียดตามประกาศของ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เรียบร้อยแล้ว
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
( ) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
( ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และเป็นการถ่ายในครัง้ เดียวกัน จานวน ๒ รูป
( ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบือ้ งต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
( ) เห็นควรให้รบั สมัคร ( ) เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าทีผ่ ูส้ มัคร
(..................................................)

