ประกาศโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๕
เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติหน้ าทีแ่ ทนนักการภารโรง
--------------------------------ด้วย โรงเรี ยนทับทิมสยาม ๐๕ มีความประสงค์จะดาเนิ นการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิ บ ัติห น้าที่ นัก การภารโรง ดังนั้น อาศัยความตามหนังสื อส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้ น ฐาน ด่ วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวัน ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๕๗ และค าสั่ งส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่ อง มอบอานาจปฏิบตั ิราชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบตั ิการบริ หารงานบุคคล : ลูกจ้างชัว่ คราว สังกัด
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึ งประกาศรั บสมัค รบุ คคลเพื่ อจ้างเป็ นลู ก จ้าง
ชัว่ คราวรายเดือน ปฏิบตั ิหน้าที่นกั การภารโรง (โครงการคืนครู ให้นกั เรี ยน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ งทีร่ ับสมัคร
รับสมัครเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครู ให้นกั เรี ยน) จานวน
๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
๑. คุณสมบัติผ้ สู มัครเข้ ารับการคัดเลือก
๑.๑ มี คุ ณ สมบัติท วั่ ไปตามข้อ ๖ แห่ งระเบี ย บกระทรวงการคลังว่าด้วยลู ก จ้างประจาของส่ วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๑.๒ ได้รับวุฒิท างการศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่าชั้นประถมศึ กษาปี ที่ ๖ (ตามหลักสู ตรประถมศึกษา พ.ศ.
๒๕๒๑) หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๑.๓ ไม่เป็ นพระภิกษุ สามเณร หรื อนักบวช
๑.๔ ไม่ดารงตาแหน่ งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สารวัตรกานัน ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น หรื อแพทย์ประจาตาบล
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบล
๑.๕ เพศชาย อายุต้ งั แต่ ๒๕ ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
๑.๖ มี ความรู ้ ท างด้านช่ างปู น ช่ างไม้ ช่ างประปา ช่ างไฟฟ้ า การจัดสวนและสามารถซ่ อมบารุ ง
เครื่ องช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๒.๑ ผู ้ป ระสงค์ จ ะสมัค รเข้า รั บ การคัด เลื อ ก ให้ ข อรั บ เอกสารและยื่ น ใบสมัค รได้ ที่
โรงเรี ยนทับทิมสยาม 05 ตาบลคลองไก่เถื่อน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ
๒.๒ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๓. เอกสารทีจ่ ะต้ องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่ งติดรู ปถ่ายของผูถ้ ือบัตร
พร้อมสาเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่ งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และเป็ นรู ปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รู ป
๓.๕ ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปี เกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน
จะต้องมีหนังสื อรับรองจากนายทะเบียนของที่วา่ การอาเภอเป็ นผูร้ ับรองว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกัน
๔. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่ อ จะประกาศรายชื่ อ ผู ม้ ี สิ ท ธิ์ เข้ารั บ การคัด เลื อ ก ภายในวัน ที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๖๑ ณ โรงเรี ยนทับทิมสยาม 05 ตาบลคลองไก่เถื่อน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๕. หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบตั ิงาน และสอบสัมภาษณ์
๖. วันเวลาและสถานทีค่ ัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวัน ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรี ยนทับทิมสยาม 05 ตาบลคลองไก่เถื่อน
อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
วัน เวลา
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. เป็ นต้นไป

วิชาที่สอบ
ทดสอบความรู ้ทวั่ ไป
ทดสอบการปฏิบตั ิงาน
สอบสัมภาษณ์
รวม

คะแนนเต็ม
๕๐
๑๐๐
๕๐
๒๐๐

๗. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
๗.๑ ผูท้ ี่ถือว่าเป็ นผูไ้ ด้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ในกรณี ที่มีผูไ้ ด้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผทู ้ ี่มีหมายเลขประจาตัวก่อนเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นอันดับที่สูง
กว่า(หมายเลขประจาตัวผูส้ มัครคัดเลือกให้ตามลาดับผูส้ มัคร)
๗.๒ จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑ โดยเรี ยงตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนน
รวมสู งสุ ดลงมา ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ยนทับทิมสยาม 05
๘. การจ้ างและเงื่อนไขการจ้ าง
๘.๑ จะดาเนิ นการจ้างผูไ้ ด้รับการคัดเลื อกเพื่อจ้างเป็ นลู กจ้างชัว่ คราวปฏิ บตั ิหน้าที่นักการ
ภารโรงเรี ยงตามลาดับที่ ได้รับการคัดเลื อก สาหรับ การเรี ยกตัวผูไ้ ด้รับการคัดเลื อกมารั บการจ้างครั้งแรกให้ถือ
ประกาศขึ้นบัญชีผไู ้ ด้รับการคัดเลือกเป็ นการเรี ยกตัวมาทาสัญญาจ้าง
๘.๒ การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่ มี ข ้อผูก พันต่ อเนื่ องที่ จะนาไปสู่ ก ารบรรจุ ห รื อปรั บ เปลี่ ย น
สถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรื อข้าราชการ ผูไ้ ด้รับการจ้างตาแหน่งนักการภารโรง จัดทาสัญญา
จ้า งในกรณี ร ะหว่ า งปี งบประมาณการจ้า งหากปรากฏว่า เป็ นผู ้ข าดคุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนด หรื อ มี ค วามรู ้
ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผูม้ ีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบ
ล่วงหน้า
๘.๓ เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่ องงบประมาณแล้ว แล้ว
จึงทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมาโนทส์ เจือทิน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทับทิมสยาม 05

โทร. ๐๘๕ ๒๑๒ ๕๒๔๕ (ผอ.)

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติหน้ าที่นักการภารโรง
โรงเรี ยนทับทิมสยาม 05 ตาบลคลองไก่เถื่อน อาเภอคลองหาด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
…………………………………………..

รู ปถ่าย
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว

เขียนที่………………………………………..
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด....................................
อยูบ่ า้ นเลขที่..............หมู่ที่...............ตาบล................................อาเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณี ย.์ .................โทรศัพท์........................................ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิหน้าที่นกั การภารโรง โดยได้
ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรี ยนทับทิมสยาม05ตาบลคลองไก่เถื่อน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
เรี ยบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
( ) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
( ) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่ ๖ เดือน
และเป็ นการถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รู ป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
บันทึกเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูรับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ
ความเห็นของเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ รู ับสมัคร
( ) เห็นควรให้รับสมัคร
( ) เห็นควรส่ งเอกสารเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผสู ้ มัคร
(..................................................)

