ประกาศโรงเรียนวัดวังเป็ด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง
--------------------------------ด้วย โรงเรียนวัดวังเป็ด ต้องการรับสมัครบุคคลปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานแทนนักการ
ภารโรง จึงอาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120 / 2560 สั่ง ณ วันที่
24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
บริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งที่รับสมัคร
รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง จานวน 1 อัตรา
โดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
1.2 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
1.3 ไม่ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์
ประจาตาบล
1.4 มีความชานาญเกี่ยวกับงานไม้ และงานปูน
1.5 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่
1.6 มีความรับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่ งานหนักเอา เบาสู้
อุทิศตน ทุ่มเท เวลา ให้แก่ทางราชการ สามารถ
1.7 หวงแหน ทรัพย์สมบัติของทางราชการ
1.8 สามารถนอนเวรกลางคืนรักษาทรัพย์สินของราชการ ตลอดจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่
1.9 ไม่ดื่มสุรา เป็นอาจิณ ไม่เสพ สารพิษ ต่อจิตประสาท ไม่ค้า ยาเสพติด

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครได้ที่
โรงเรียนโรงเรียนวัดวังเป็ด ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน พ.ศ. 2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่
วันที่ 22-26กันยายน พ.ศ. 2560 ตามเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โทร 089-5624619
2.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
3. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
3.1 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของ
ผู้ถือบัตร พร้อมสาเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
3.3 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกัน
4. ค่าธรรมเนียมสมัคร
4.1 ผูส้ มัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือก จานวน - บาท
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 กันยายน 2560
ทีโ่ รงเรียนโรงเรียนวัดวังเป็ด
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์
7. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ทีโ่ รงเรียนโรงเรียนวัดวังเป็ด
ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วันที่ / เวลา
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.
2560 เวลา9.00 –
12.00 น.
เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

วิชาที่ประเมิน
ความเหมาะสมเฉพาะตาแหน่ง
1. งานไม้
2. งานไฟฟ้า
สอบสัมภาษณ์

คะแนน
25
25
50

วิธีการคัดเลือก
สอบปฏิบัติ
ให้ผู้สอบนาเครื่องมือมาเอง
ในการสอบปฏิบัติงาน
ประเมินความเหมาะสม
ของบุคคล

8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
8.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้
คะแนนผลการ ทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง
คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการ สุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้
คะแนน รวมสูงลงมา ภายใน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
นับตั้งแต่ประกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้ง
ใหม่บัญชีผู้ได้ รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการ
คัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
9. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
9.1 จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ที่ได้ลาดับที่ 1 เท่านั้นเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
9.2การจ้างตามข้อ 9.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้าง
ตาแหน่งนักการภารโรง จัดทาสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ
ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
9.3 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณ
แล้ว แล้วจึงทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ประกาศ ณ

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายเฉลิม ป้อมบุญมี)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังเป็ด

ปฏิทินการดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนวัดวังเป็ด ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
18-21 กันยายน 2560
22-26 กันยายน 2560
27 กันยายน 2560
28 กันยายน 2560
29 กันยายน 2560
1 ตุลาคม 2560

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง

