ประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติหน้ าทีต่ าแหน่ งนักการภารโรง
--------------------------------อาศัย อานาจตามค าสั่ งกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๓/ว๓๑ ลงวัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิเรื่ องการบริ หารงานบุ คคล ลู กจ้างชัว่ คราว ประกอบกับคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่ อง มอบอานาจเกี่ ยวกับลู กจ้างชัว่ คราว
หนังสื อ ศธ ๐๔๐๔๔/๔๒๘๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่ อง การจ้างลู กจ้างชัว่ คราวด้วยเงิ นนอกงบประมาณ
และมติที่ประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน ปฏิบตั ิหน้าที่นกั การภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ งทีร่ ับสมัคร
รับสมัครเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งนักการภารโรงจานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างตามที่ได้รับ
จัดสรรและอนุมตั ิงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ซึ่งตามสัญญาเดิมได้รับจัดสรร
อนุมตั ิงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท)
๑. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
๑.๑ คุณสมบัติทวั่ ไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุต้ งั แต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการและสมาชิกหรื อเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็ นผูเ้ คยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญา
(๖) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อเอกชน
(๗) ไม่เป็ นผูม้ ีการทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อน
ไม่สมประกอบหรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
(๑) เพศชาย มีอายุต้ งั แต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป
(๒) จบการศึกษาไม่ต่ากว่า ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ หรื อเทียบเท่า
(๓) มีที่อยูอ่ าศัยในท้องที่เขตตาบลธารทอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี นับถึง
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วันเปิ ดรับสมัครวันแรก
(๔) มีความชานาญเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม
(๕) มีความขยัน ประหยัด ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ อดทน ไม่ทอ้ แท้ต่ออาชีพที่ปฏิบตั ิงานอยู่
(๖) มีความรับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่ งานหนักเอา เบาสู ้
(๗) อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ทางราชการ
(๘) หวงแหน ทรัพย์สมบัติของทางราชการ
(๙) สามารถนอนเวรกลางคืนรักษาทรัพย์สินของราชการ ตลอดจนถึงรุ่ งเช้าของวันใหม่และพักอาศัย
ในโรงเรี ยนได้
(๑๐) ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุ รา ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่คา้ ยาเสพติด
๒. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับเอกสารและยืน่ ใบสมัครได้ที่
โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐น.
๓. เอกสารทีจ่ ะต้ องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านผูส้ มัครคัดเลือก จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่ งติดรู ปถ่ายของผูถ้ ือบัตร
พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑x ๑.๕ นิ้วซึ่ งถ่ายไม่เกิน ๖เดือน
และเป็ นรู ปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๒รู ป
๓.๕ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปี เกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน
จะต้องมีหนังสื อรับรองจากนายทะเบียนของที่วา่ การอาเภอเป็ นผูร้ ับรองว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกัน
๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
๔. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย และแจ้งทางโทรศัพท์
๕. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีสอบภาคปฏิบัติ (ช่ างไฟฟ้ า/ช่ างเชื่ อม ฯลฯ) และประเมินความ
เหมาะสม คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน การสอบโดยสอบสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่
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ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ
อารมณ์และบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน ความสามารถพิเศษ ฯลฯ
๖. วันเวลาและสถานทีค่ ัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
๐๙๐๐ น. –๑๑.๐๐ น
๑๓.๐๐ น. เป็ นต้นไป

วิชาทีส่ อบ
ภาคปฏิบตั ิ
สอบสัมภาษณ์
รวม

คะแนนเต็ม
๖๐
๔๐
๑๐๐

๗. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
๗.๑ ผูท้ ี่ถือว่าเป็ นผูไ้ ด้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ากว่าร้อยละ๕๐
ในกรณี ที่มีผไู ้ ด้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบตั ิงาน
มากกว่าอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วธิ ี การจับสลาก
๗.๒ จะประกาศรายชื่ อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑โดยเรี ยงตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งสุ ดลง
มา ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๗.๓ การทาสัญญาจ้าง ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลื อก จะทาสัญญาจ้างเมื่อ ทางโรงเรี ยนได้รับจัดสรรและอนุ มตั ิ
งบประมาณสาหรับค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวแล้ว หรื อตามหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ปฏิบตั ิ
๗.๔ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้มีกาหนดไม่เกิน ๑ ปี
นับแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก การยกเลิกการขึ้นบัญชี ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูน้ ้ นั ได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผูน้ ้ นั ขอสละสิ ทธิ์ ในการจ้าง
(๓) ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(๔) เมื่อมี การประกาศยกเลิ กการขึ้ นบัญชี และมี การดาเนิ นการคัดเลื อกตาแหน่ งลู กจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งนักการภารโรงใหม่
๘. การจ้ างและเงื่อนไขการจ้ าง
๘.๑ จะดาเนิ นการจ้างผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิหน้าที่นกั การภารโรง
เรี ยงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก
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๘.๒ การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีขอ้ ผูกพันต่อเนื่ องที่จะนาไปสู่ การบรรจุหรื อปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็ นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรื อข้าราชการ ผูไ้ ด้รับการจ้างตาแหน่งนักการภารโรง จัดทาสัญญาจ้างในกรณี
ระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็ นผูข้ าดคุ ณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู ้ ความสามารถความ
ประพฤติไม่เหมาะสม ผูม้ ีอานาจในการจ้าง อาจสัง่ เลิกจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า
๘.๓ เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาจ้างโรงเรี ยนอาจจะจัดจ้างต่อไป โดยต้องได้รับแจ้งเรื่ องงบประมาณแล้ว
และทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง ต้องได้คะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
สามารถติดต่อได้ที่๐๕๓-๖๖๖-๘๔๔ E-mail:tantongwit@gmail.com
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ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติหน้ าที่นักการภารโรง
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒

รู ปถ่าย
ขนาด ๑x ๑.๕นิ้ว

…………………………………………..
เขียนที่……………………………………..
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด....................................
อยูบ่ า้ นเลขที่..............หมู่ที่...............ตาบล................................อาเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณี ย.์ .................โทรศัพท์........................................ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิหน้าที่นกั การภารโรงโดยได้
ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายเรี ยบร้อยแล้ว
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
( ) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
( ) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕นิ้ว ถ่ายไม่ ๖ เดือน
และเป็ นการถ่ายในครั้งเดียวกันจานวน ๒ รู ป
( ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
บันทึกเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูรับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ
ความเห็นของเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ รู ับสมัคร
( ) เห็นควรให้รับสมัคร ( ) เห็นควรส่ งเอกสารเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..................................................)

