ประกาศโรงเรียนบ้านขุนลาว
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าทีน่ ักการภารโรงในสถานศึกษา
--------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านขุนลาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ค่าจ้าง/ระยะเวลาในการจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
2.2 วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
2.4 ไม่ ด ารงต าแหน่ งก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น สารวัต รก านั น ผู้ ช่ ว ยผู้ ใหญ่ บ้ าน หรือ แพทย์
ประจาตาบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
2.5 เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ มีภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงราย
2.6 มีความรู้ ความสามารถและความชานาญทางช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ช่างไฟฟ้า
ที่จะซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้ และมีความสามารถในการจัดสวน จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.7 ไม่เป็ น ผู้ เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิ พากษาถึงที่ สุ ดให้ จาคุกเพราะกระทาความผิ ดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีจนเป็นที่รังเกียจชองสังคม
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
มีความชานาญเกี่ยวกับงานช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ปฏิบัติงานเต็มเวลา ตั้งแต่จันทร์ ถึง อาทิตย์
4.2 ปฏิบัติงานในการเปิด – ปิด อาคารเรียน ห้องเรียน
4.3 ทาความสะอาดบริเวณสถานที่และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
4.4 ดูแลบริเวณโรงเรียน นอนเฝ้าตอนกลางคืน
4.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
5.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.3 บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร
พร้อมสาเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
5.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
5.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน
6. วิธีการคัดเลือก
6.2 ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ด้วยการทดสอบความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่จริง (ภาคปฏิบัติ) (50 คะแนน)
- ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
- ทักษะความชานาญในการใช้เครื่องมือ
- ความละเอียด ความประณีต
- ความเรียบร้อย ความสวยงาม
- การดูแล รักษาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
6.1 สอบสัมภาษณ์ โรงเรียนบ้านขุนลาว พิจารณา (50 คะแนน)
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์
- ความรอบรู้สาหรับงานในหน้าที่
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- เชาว์ปัญญาและการมีปฏิภาณไหวพริบ
- อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติและอุดมการณ์
7. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบรับสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านขุนลาว ตั้งแต่วันที่ 16
พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการเบอร์โทรติดต่อสอบถาม
รายละเอียด
087-1905549 , 092-3984769 , 0917175707

8.เวลาและสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนบ้านขุนลาว จะดาเนินการคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เวลา

รายการ

คะแนน

09.00 - 12.00 น.

1. ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่จริงโดยการปฏิบัติ

50 คะแนน

13.00 น. เป็นต้นไป 2. ทดสอบการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยวิธีการสัมภาษณ์

50 คะแนน

จึงประกาศให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
และประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ
(นายชัยวัฒน์ สกุลวิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขุนลาว

รู ปถ่าย

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักกำรภำรโรง)
โรงเรียนบ้านขุนลาว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
…………………………………………..

ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

เขียนที่................................................
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ...............
ข้ำพเจ้ำ........................................................อำยุ..............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด ................................
อยู่บ้ำนเลขที่.................หมู่ที่.............ตำบล..................................อำเภอ..............................จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์......................................ปัจจุบันประกอบอำชีพ......................................................
สถำนภำพ (

) โสด (

) สมรส (

) หย่ำร้ำง

มีควำมประประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่นักกำรภำรโรงโดย
ได้ศึกษำรำยละเอียดตำมประกำศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 เรียบร้อยแล้ว
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐำนประกอบกำรสมัคร มำด้วย ดังนี้
(

) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่ ๖ เดือน จำนวน 3 รูป

(

) บัตรประจำตัวประชำชน พร้อมสำเนำทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง

จำนวน ๑ ฉบับ

(

) ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน พร้อมสำเนำ

จำนวน ๑ ฉบับ

(

) ใบแสดงคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ พร้อมสำเนำ

จำนวน ๑ ฉบับ

(

) อื่น ๆ โปรดระบุ............................................................................................................
ลงชื่อ........................................ผูส้ มัคร
(...........................................)

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แล้ว
 หลักฐำนครบถ้วน  มีปัญหำคือ………………………………………
ลงชื่อ........................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัคร
(...........................................)

สาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
 มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก  ไม่มีสิทธิ์ เพรำะ
ลงชื่อ.................................................... เจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ
(.....................................................)
…………/………………./………………

