ประกาศโรงเรียนบ้านดอนช้าง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
--------------------------------ด้วย โรงเรียนบ้านดอยช้าง มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังนั้นจึงอาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.
2526 และแก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2539 และคาสั่ งส านัก งาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1763 / 2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มอบอานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งที่รับสมัคร
รั บ สมั ครเพื่ อจ้ างเป็ น ลู กจ้ างชั่ว คราวรายเดื อนปฏิ บัติห น้ าที่ นั ก การภารโรง จ านวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท
1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537
1.2 ได้ รั บ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 (ตามหลั ก สู ต รประถมศึ ก ษา
พ.ศ. 2521 ) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
1.4 ไม่ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
1.5 เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
1.6 มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา การจัดสวน สามารถซ่อมบารุงเครื่องช่าง และ
ช่างเชื่อมได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
2.1 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
โรงเรียนบ้านดอยช้าง ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 – 7
ธัน วาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ
2.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
3. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
3.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3.3 บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร พร้อม
สาเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี และเป็นรูป
ถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 2 รูป

3.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้อง
มีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
3.6 บัตรประจาตัวผู้ขับขี่รถยนต์ พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2558
ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และเว็บไซด์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 และ www.doichang.ac.th
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์
6. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่ โรงเรียนบ้านดอยช้าง ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 8 ธันวาคม 2558
09.00 น. - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น. - 15.00 น.
ทดสอบการปฏิบัติงาน
รวม

คะแนนเต็ม
50
50
100

7. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
7.1 ผู้ที่ถือว่าเป็ น ผู้ ได้รั บ การคัดเลื อก จะต้องได้คะแนนที่ส อบคัดเลื อก ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ ผู้ที่ได้คะแนนผลการ ทดสอบการ
ปฏิ บั ติ ง านมากกว่ า อยู่ ใ นล าดั บ ที่ ดี ก ว่ า หากยั ง คะแนนเท่ า กั น ให้ ใ ช้ วิ ธี ก าร สุ่ ม (จั บ สลาก)
โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
7.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7.1 โดยเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมา ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น.
7.3 ทาสัญญาในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 น. พร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะ
ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
8. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
8.1 จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงเรียน
ตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง
8.2 การจ้างตามข้อ 8.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ลู ก จ้ า งประจ า/พนั ก งานราชการหรื อ ข้ า ราชการ ผู้ ไ ด้ รั บ การจ้ า งต าแหน่ ง นั ก การภาร โรง
จัดทาสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม

ที่ก าหนด หรื อ มีค วามรู้ ความสามารถความประพฤติ ไม่เ หมาะสม ผู้ มี อ านาจในการจ้ า ง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
8.3 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว แล้วจึงทาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

( ลงชื่อ )
( นายสวง กองจักร )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
.............................................
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
1.การทดสอบ
1.1 ทดสอบงานช่างทั่วไป เช่น งานช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างเชื่อม เป็นต้น
1.2 ความสามารถในการใช้เครื่องมือช่าง
1.3 การสัมภาษณ์ ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตของงานที่ต้องปฏิบัติ
1.4 การติดต่อ ประสานงานภายในโรงเรียนและชุมชน
2.การเตรียมเครื่องมือ

ทางโรงเรียนมีการจัดเตรียมเครื่องมือไว้ให้
3.ระยะเวลาในการทดสอบ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ทดสอบงานช่างทั่วไป ตั้งแต่ 13.00 – 16.00 น.

