ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง
ประจาปีงบประมาณ 2558
-----------------------ทางโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบั ติงานเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตาแหน่ง นักการภารโรง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
พ.ศ.2526 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2536 และ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 จึงกาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรร
หาลู ก จ้ า งชั่ ว คราวที่ จ้ า งจากเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย และ อาศั ย อ านาจตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่
ก.ค.0527.6/31 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2547 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการและอาศัยอานาจ
ตามคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 26/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องการมอบอานาจ
การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก และรายละเอียดการจ้าง
(1) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งนักการภารโรง อัตราเงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท
จานวน 1 อัตรา
(2) ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในตาแหน่งนักการภารโรง ให้การดูแลอาคารสถานที่
สามารถปฏิบัติงานก่อสร้าง งานปูน งานทาสี และงานไฟฟ้า ได้
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
ตาแหน่ง นักการภารโรง
1) มีสัญชาติไทย
2) ต้องเป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์
4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎก.ค.ศ.
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่การเป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ต้องไม่เป็นพระภิกษุสามเณร
3. กาหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงตั้งแต่วันที่ 20-26
เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
/4.เอกสารหลักฐาน……………

-24.เอกสารหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว โดยขอรับได้ที่โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
2)
สาเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามตาแหน่งที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งนา
สาเนาต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย
3)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4)
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5)
ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 1 ฉบับ ( ไม่เกิน 30 วัน)
6)
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน จานวน 2 รูป
7)
สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
โดยจะต้องมีการลงนามรับรองสาเนาเอกสารด้วยทุกฉบับ
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงหมายเลขโทรศัพท์ 053-160095 และเว็บไซต์ ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 2
6. วิธีการคัดเลือก
1.จะคัดเลือกโดยการทดสอบทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
50 คะแนน
2.สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินศักยภาพ
50 คะแนน
7. วัน เวลา และสถานที่สอบ
จะทาการทดสอบวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง ตามกาหนดเวลาดังนี้
วัน/เวลา
2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เวลา 09.00 – 10.30 น.
เวลา 10.30 – 12.00 น.

วิชาที่สอบ
ทดสอบทักษะวิชาชีพ
สอบสัมภาษณ์
รวมคะแนน

คะแนน
50
50
100

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้
8.1 ได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

/9. การประกาศผลการคัดเลือก……..….

-39. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง และเว็บไซต์ สพป.ชร.เขต 2 โดยประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่คะแนนสอบรวมเท่ากัน ให้ดูคะแนนการทดสอบทักษะวิชาชีพที่สูงกว่าได้ คะแนนเท่ากันให้ใช้
วิธีการจับสลากและจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง เวลา 09.00 น
10. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกและจะยกเลิกบัญชี ภายใน 1 ปี
11. การแต่งตั้ง
ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งตามลาดับที่ ในประกาศผลการคัดเลือกผลการคัดเลือกแยกเป็นราย
ตาแหน่ง และแต่งตั้งครั้งแรกจะแต่งตั้งตามจานวนที่ประกาศรับสมัครในครั้งนี้ หากผู้สอบคัดเลือกได้ ไม่สามารถเข้า
รับการแต่งตั้งได้ตามวันและเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ จะแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลาดับถัดไปแทนผู้
คัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ หากไม่มีการยกเลิกบัญชีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคราวๆ เมื่อมีตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวใน
โรงเรียนดังกล่าวว่างลง
12. เงื่อนไขการจ้าง
12.1 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลาดับที่1ทาสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินจ้างจากต้นสังกัดแล้ว
การจ้างจะจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท โดยงบประมาณจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
เฉพาะปีงบประมาณ 2558 เท่านั้น
12.2ไม่ผูกพัน กับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ าราชการประจา หรือลูกจ้างประจาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2
12.3ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง
12.4 เมื่อทาสัญญาจ้างแล้ว ครบกาหนดการจ้างจะมีการประเมินตามหลักเกณฑ์ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 หากผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ และได้รับการจั ดสรรงบประมาณ อาจ
ได้รับการพิจารณาจ้างต่อหากไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เลิกจ้าง
ประกาศ ณ

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.

ลงชื่อ............................................................
(นายสุมน ถาเตรียม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
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