ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
--------------------------------ดวย โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค มีความประสงคจะดําเนินการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูก จางชั่วคราว ปฏิบัติห นาที่ นัก การภารโรง ดัง นั้น อาศัยความตามหนัง สื อ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และ
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง
มอบอํานาจปฏิบัติร าชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวและหลัก เกณฑ วิธีปฏิบัติก ารบริหารงานบุคคล : ลูกจาง
ชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจางเปน
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตําแหนงที่รับสมัคร
รับสมัครเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักการภารโรง จํานวน ๒ อัตรา อัตราคาจาง เดือนละ
๙,๐๐๐ บาท
๑. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก
๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๑.๒ สามารถอานและเขียน ภาษาไทยไดเปนอยางดี
๑.๓ ไมเปนพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
๑.๔ ไมดํารงตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน หรือแพทยประจํา
ตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
๑.๕ เพศชาย/หญิง มีอายุตั้งแต ๓๐ ปบริบูรณขึ้นไป
๑.๖ มีความรูค วามสามารถทางดานชางปูน ชางไม ชางประปา ชางไฟฟา การจัดสวน
และสามารถซอมบํารุงเครื่องชางได จะไดรับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๒.๑ ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครไดที่หองธุรการ
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค
ระหวางวันที่ ๒-๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ
/๒.๒ ผูสมัคร....
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๒.๒ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครตอเจาหนาที่รับสมัคร
๓. เอกสารที่จะตองนํามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๓.๑ ทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให ซึ่งมีรูปถายของผูถือบัตร
พรอมสําเนา ทั้งดานหนาและดานหลัง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถายไมเกิน ๖ เดือน
และเปนรูปถายครั้งเดียวกัน จํานวน ๒ รูป
๓.๔ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วัน เดือน ป เกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไมตรงกัน
จะตองมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่วาการอําเภอเปนผูรับรองวาเปนบุคคลคน
เดียวกัน
๓.๕ ใบรับรองแพทย ไมเกิน ๓๐ วัน
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อ จะประกาศรายชื่อผูมีสิท ธิ์เ ขารับ การคัดเลือก ภายในวันที่ ๙ ตุล าคม
๒๕๖๐ ณ หองธุรการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค
๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และการสอบสัมภาษณ
๖. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ตําบลหนองกรด
อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

วิชาที่สอบ
ทดสอบการปฏิบัติงาน (ทักษะ)
สอบสัมภาษณ
รวม

คะแนนเต็ม
๘๐
๒๐
๑๐๐

๗. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
๗.๑ ผูที่ไดรับการคัดเลือก จะตองไดคะแนนที่สอบคัดเลือก ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในกรณีที่มีผู
ไดคะแนนรวมเทากัน จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา
หากยังคะแนนเทากันใหใชคะแนนผลการสอบสัมภาษณตามลําดับ
/๗.๒ จะประกาศ......

-3-

๗.๒ การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตาม ขอ ๗.๑ ใหเรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวม
สูงสุดลงมา โดยจะทําการประกาศภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ พรอมทําสัญญาจางในวันเดียวกัน ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
(2) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
๘. การจางและเงื่อนไขการจาง
๘.๑ ระยะเวลาสัญญาจาง เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๘.๒ จะดําเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
เรียงตามลําดับที่ไดรับการคัดเลือก สําหรับการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมารับการจางครั้งแรกใหถือประกาศขึ้น
บัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปนการเรียกตัวมาทําสัญญาจาง
๘.๓ การจางตามขอ ๘.๒ ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู
ความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบ
ลวงหนา
๘.๓ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจางและจะจัดจางตอไป จะตองไดรับแจงเรื่องงบประมาณแลวและผานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสิงหวรรธน มาตราช)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

ฝายบริหารบุคคล
โทร. ๐๕๖-๒๘๘-๑๖๖

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
…………………………………………..
รูปถาย
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว

เขียนที…่ ………………………………...........……..
วันที่............เดือน......................................พ.ศ. ..............
ขาพเจา..................................................................อายุ.............ป วัน/เดือน/ป เกิด....................................
อยูบานเลขที.่ .............หมูที่...............ตําบล.................................อําเภอ................................จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท...........................................ปจจุบันประกอบอาชีพ................................................
สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หยาราง
มีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกเพือ่ เปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง โดยไดศึกษา
รายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค
เรียบรอยแลว พรอมนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาดวย ดังนี้
( ) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา
จํานวน ๑ ฉบับ
( ) บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาทัง้ ดานหนาและดานหลัง จํานวน ๑ ฉบับ
( ) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถายไมเกิน ๖ เดือน
และเปนการถายในครัง้ เดียวกัน จํานวน ๒ รูป
( ) ใบรับรองแพทย ไมเกิน ๓๐ วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)..................................................ผูส มัคร
(...................................................)
บันทึกเจาหนาทีผ่ ูรับสมัคร
ไดตรวจสอบคุณสมบัติพรอมเอกสารหลักฐานเบือ้ งตนแลว ปรากฏวา
( ) หลักฐานครบถวน
( ) หลักฐานไมครบ
ความเห็นของเจาหนาที่ผูรับสมัคร
( ) เห็นควรใหรบั สมัคร
( ) เห็นควรสงเอกสารเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที่ผูสมัคร
(..................................................)

