ที่ 04/2561

ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย)
--------------------------------ด้วย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๕๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๖ เรื่ อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ย วกั บ ลู ก จ้างชั่ว คราวและหลัก เกณฑ์และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี
ปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่ วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งที่รับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราว
- นักการภารโรง จานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,3๐๐ บาท
- พนักงานรักษาความปลอดภัย จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,3๐๐ บาท
๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๑.๒ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
๑.๔ ไม่ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจา
ตาบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๕ เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขนึ้ ไป
๑.๖ มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อม
บารุงเครื่องช่าง จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

1.7 สามารถอุทิศเวลา เมื่อทางโรงเรียนมีภาระหน้าที่นอกเหนือจากงานหลัก เช่น มาเช้า
หรือกลับเย็นเป็นบางครัง้ อยู่เวรยามรักษาการณ์ หรือทางานพิเศษต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๒.๑ 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
ห้องธุรการ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อาเภองาว จังหวัดลาปาง ระหว่างวันที่ 10 - 20 เมษายน
2561 ตามวันและเวลาราชการ
๒.๒ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๓. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร
พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รูป
๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้อง
มีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 23 เมษายน
๒๕61 ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์
๖. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2561 ทีโ่ รงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
อาเภองาว จังหวัดลาปาง ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
วันที่ 26 เมษายน 2561
ทดสอบการปฏิบัติงาน
50
๐๙๐๐ น. – ๑2.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์
50
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
รวม

๑๐๐

๗. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
๗.๑ ผูท้ ี่ถือว่าเป็นผูไ้ ด้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ในกรณีที่มผี ไู้ ด้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผทู้ ี่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่า
อยู่ในลาดับที่ดกี ว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วธิ ีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตัง้
๗.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑ โดยเรียงตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนน
รวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 พร้อมทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึน้ บัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูน้ ั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผูน้ ั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผูน้ ั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๘. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
๘.๑ จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการ
ภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการ
คัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง
๘.๒ การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มขี ้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตาแหน่งนักการภารโรง/
พนักงานรักษาความปลอดภัย จัดทาสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มอี านาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผรู้ ับจ้างทราบล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕61

( นายชิงชัย ทิพย์มณฑา )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ปฏิทนิ การดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
(นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย)
ตามประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณที่ 04/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน ๒๕61
................................................................................
9 เมษายน ๒๕6๑
ประกาศรับสมัคร
10- 20 เมษายน 256๑
รับสมัคร
2๓ เมษายน 256๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
26 เมษายน 256๑
สอบปฏิบัติ (09.00 น. -12.00 น.)
26 เมษายน 256๑
สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน
(13.00 น. เป็นต้นไป)
๓๐ เมษายน 256๑
ประกาศผลการคัดเลือก
1 พฤษภาคม 256๑
รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

