ประกาศโรงเรียนสันกลางวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งนักการภารโรง
...........................................
ด้วยโรงเรียนสันกลางวิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งนักการภารโรง
ดังนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ด่วนที่สุด ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ เรื่อง
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ กรกฎษคม ๒๕๖๐ และ
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑)ตาแหน่งที่รับสมัคร
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งนักการภารโรง อัตราค่าจ้างเดือนละ
7,000 บาท จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗
๒.๒ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ )
หรือ ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.๗ ) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ขึ้นไป
๒.๓ ไม่ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล หรือ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๔ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี
๒.๕ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
๒.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๗ ไม่เคยเป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๘ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
๒.๑๒ มีความรู้ ความสามารถตามความต้องการของโรงเรียน
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลื อกให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารบริหาร
โรงเรียนสันกลางวิทยา ตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

4. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.3 บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว จานวน 1 รูป
4.5 ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ
จานวน 1 ฉบับ
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ ส มัค รเข้ ารั บ การสอบคั ด เลื อกจะต้ อ งรั บผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่า เป็น ผู้ มี
คุณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณสมบั ติ เ ฉพาะตาแหน่ ง ตรงตามประกาศรับ สมัค รจริง และจ าต้ อ งกรอกรายละเอีย ดต่า ง ๆ
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนสันกลางวิทยา หรือ ทางเว็บไซต์ www.cri2.go.th
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสันกลางวิทยา ตาบลสันกลาง
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ทดสอบการปฏิบัติงาน
๕๐
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
๕๐
รวม
๑๐๐
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
๙.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัตงาน
มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการ สุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการ
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ โดยเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมา ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และดาเนินการจัดทาสัญญา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด ๑ ปี และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเบือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(๔) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดตามระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(๕) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

๑๐. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งนักการ
ภารโรง โดยเรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง
๑๐.๒ การจ้างตามข้อ ๑๐.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจา / พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งนักการภารโรง
จัดทาสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้
ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
๑๐.๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ระยะที่ ๑ จะเริ่มดาเนินการจ้างตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ไปสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
และครั้งต่อไปจะดาเนินการจ้างเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายธวัท ธรรมสิทธิ์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสันกลางวิทยา

ปฏิทินการสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง นักการภารโรง
โรงเรียนสันกลางวิทยา
วัน / เวลา
รายละเอียด
หมายเหตุ
โรงเรียนสันกลางวิทยา
๓๐ เมษายน 2561
ประกาศรับสมัครวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.cri2.go.th
๒ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันรับสมัคร
โรงเรียนสันกลางวิทยา
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลิอก
โรงเรียนสันกลางวิทยา
ทางเว็บไซต์ www.cri2.go.th
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. -ทดสอบการปฏิบัติงาน ( ๕๐ คะแนน )
โรงเรียนสันกลางวิทยา
- เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป -สอบสัมภาษณ์
( ๕๐ คะแนน )
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนสันกลางวิทยา
- เวลา ๑๕.๐๐ น.
ทางเว็บไซต์ www.cri2.go.th
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดทาสัญญาจ้าง
โรงเรียนสันกลางวิทยา
- เวลา ๐๙.๐๐ น.
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่ง นักการภารโรง
โรงเรียนสันกลางวิทยา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๙๓ – ๔๓๘๓๓๒๒

