ประกาศโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าทีน่ ักการภารโรง
--------------------------------ด้วย โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีความประสงค์จะ
ดาเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังนั้น อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๗๔๑๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๐มีนาคม ๒๕๔๖ ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๔๒ หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการบริหารอัตราลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐ /๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐เรื่องการมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งที่รับสมัคร
รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จานวน
๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗
๑.๒ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑)
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
๑.๔ ไม่ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๕ เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีบริบูรณ์ขนึ้ ไป
๑.๖ มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม การจัดสวนและสามารถซ่อม
บารุงเครื่องช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ
๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๓. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร
พร้อมสาเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รูป
๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบการปฏิบัติงาน
๖. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคาย ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์
ทดสอบการปฏิบัติงาน
รวม

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐
๑๐๐

๗. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยูใ่ นลาดับ
ที่ดีกว่าหากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๗.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑ โดยเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา และจะดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างผู้ได้รับ
การคัดเลือกตามตาแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาจะยกเลิกผลประกาศการคัดเลือกโดยไม่มีการขึ้น
บัญชี สาหรับการจ้างจะดาเนินการจ้างตามปีงบประมาณปีต่อปี

๘. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
๘.๑ จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
เรียงตามลาดับที่ผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ในเวลาราชการถ้าผู้ได้รับ
การคัดเลือกไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกลาดับถัดไป
๘.๒ การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตาแหน่งนักการภารโรง จัดทาสัญญาจ้างในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ
ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
๘.๓ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว แล้วจึงทา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชาตรี อุ่นเรือน)
ผู้อานวยการโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่ง นักการภารโรง
ตามประกาศโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕62
................................................................................
27 – 30 พฤษภาคม ๒๕62
31 พฤษภาคม ๒๕62
2 มิถุนายน ๒๕62
2 มิถุนายน ๒๕62
4 มิถุนายน ๒๕62

ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบสอบสัมภาษณ์ / ทดสอบการปฏิบัติงาน
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าทีน่ ักการภารโรง
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
…………………………………………..

รู ปถ่าย
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว

เขียนที…่ ……………………………………..
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ .............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด....................................อยู่
บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ตาบล................................อาเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดยได้ศึกษา
รายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เรียบร้อยแล้ว พร้อม
นี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
( ) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
( ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่ ๖ เดือน
และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รูป
( ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
( ) เห็นควรให้รับสมัคร ( ) เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผู้สมัคร
(..................................................)

