ประกาศโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักการภารโรง
--------------------------------ด้วย โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม มีความประสงค์จะดาเนินการ รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักการภารโรง
ฉะนั้น อาศัยความตามหนังสือ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และ
คาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120 /2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ตาแหน่งนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งทีเ่ ปิดรับสมัคร
ตาแหน่งนักการภารโรง จานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ตาบลศรีสมเด็จ อาเภอสมเด็จ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
อัตราค่าจ้าง 5,000 บาท ต่อ เดือน
2. ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ (ลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง)
2.1 เปิด-ปิด โรงเรียน ประตู-หน้าต่างห้องเรียน อาคาร ทาความสะอาดบริเวณ
อาคารสถานที่ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย และปฏิบัติงานในการเฝ้าอาคาร
สถานที่ราชการ
2.2 ดูแล รักษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้
2.3 ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
3.2 ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.3 อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เกิน 60 ปี
3.4 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามีความรู้ความสามารถ
ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบารุงเครื่องมือช่าง
ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
4.1 ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ตาบลศรีสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
5. เอกสาร หลักฐาน ทีจ่ ะต้องนามายื่นในวันสมัคร
5.1 ใบสมัคร ที่กาหนด
5.2 ประกาศนียบัตร หรือใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา และรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มี
อานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
5.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาซึ่งถ่ายจากต้นฉบับจริงและรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
5.4 บัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสาเนาซึ่งถ่ายจากต้นฉบับจริงและ
รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน
6 เดือน และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
5.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับ
สมัครวันสุดท้าย (ฉบับจริง)
5.7 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส
ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมี
หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงเรียน
หนองแสงวิทยาเสริม ตาบลศรีสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
7. วิธีการสรรหา และหลักสูตร
จะดาเนินการสรรหาโดยการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ภาค ก สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ด้านช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ
ภาค ข สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด การสอบสัมภาษณ์
(1) ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ๑๐ คะแนน
(2) ความรู้ความสามารถ การพัฒนาตนเอง ๑๐ คะแนน
(3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ๑๐ คะแนน
(4) การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน
(5) เจตคติและอุดมการณ์ ๑๐ คะแนน
8. วันเวลาและสถานที่สรรหา
จะดาเนินการสอบปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ตาบลศรีสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

8.1 ภาค ก สอบปฏิบัติ เวลา 09.00 น. โดยให้เตรียม วัสดุ-อุปกรณ์ในการปฏิบัติ
ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เลื่อย
มีด
ค้อนตีตะปู
ตลับเมตร
สว่านเจาะไม้

8.2 ภาค ข สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสรรหา จะต้องได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ในกรณีได้คะแนน
รวม ภาค ก และภาค ข เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภาค ก มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หาก
ยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
10. ประกาศผลการสรรหา
ประกาศผลการสรรหา ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562
11. การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชี และการบรรจุแต่งตั้ง
จะบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการสรรหาตามลาดับที่ เมื่อได้บรรจุและแต่งตั้งครบตามจานวน
ตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครแล้ว จะยกเลิกประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาทันที โดยไม่ขึ้นบัญชี
12. การจัดทาสัญญาจ้าง
ผู้ผ่านการสรรหาตามลาดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องทาสัญญาจ้างตาม
แบบที่กาหนดใน วันที่ 30 กันยายน 2562
13. ระยะเวลาการจ้าง
ปีงบประมาณ 2563 จะทาสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาครั้งแรกตั้งแต่ วันที่ 1
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 30 กันยายน
2563) จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด เมื่อผ่าน
การประเมินแล้ว ปีงบประมาณต่อไปจึงจะดาเนินการจ้างต่อได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

(นายยุทธชัย สารขันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม

กาหนดการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักการภารโรง
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
1.ประกาศรับสมัคร
9 – 15 กันยายน 2562
2.รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหา
16 – 22 กันยายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
23 กันยายน 2562
4. สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์
25 กันยายน 2562
5.ประกาศผลการสรรหา
27 กันยายน 2562
6. ทาสัญญาการจ้าง
30 กันยายน 2562

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักการภารโรง
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน

เลขประจาตัวสอบ .......................
๑. ชื่อ (นาง/นาย/นางสาว)...................................................... นามสกุล...................................................................
สัญชาติ .......................................... เชื้อชาติ .................................................. ศาสนา ............................................
๒. เกิดวันที่..............เดือน.............................พ.ศ.......................อายุถึงวันสมัคร .............ปี...........เดือน .............. วัน
๓. เกิดที่ ตาบล ............................................. อาเภอ .......................................... จังหวัด .............................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน...................................................................................................... ออก ณ สานักงาน
.......................................................................................... เมื่อวันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...........หมู่ที่......... ถนน..................................................... ตาบล...........................................
อาเภอ.............................. จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์.......................... โทร......................................
๖. วุฒิการศึกษา...........................................................วิชาเอก........................................................................................
จากสถานศึกษา ............................................................................ เมื่อวันที่.......... เดือน..................... พ.ศ..............
๗. ความรู้ความสามารถพิเศษ..........................................................................................................................................
๘. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่า
๙. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว .......................................................................................(รายเดือน/รายวัน/รายชั่วโมง)
ตาแหน่ง ........................................................... เพื่อปฏิบัติงาน ................................................................................
สังกัดหน่วยงาน ..........................................................................................................................................................
มีระยะเวลาการทางานโดยประมาณ ..................................................................................................(วัน เดือน ปี)
เริ่มตั้งแต่ วันที่.......... เดือน..................... พ.ศ............... ถึง วันที่.......... เดือน..................... พ.ศ.............................
ในอัตราค่าจ้าง ...................................... บาท
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
 สาเนาประกาศนียบัตร หรือใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา /ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
 สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
 ใบรับรองแพทย์
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหา
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใดๆทั้งสิ้น ในการ
สรรหา
ลงชื่อ...............................................................ผู้สมัคร
(...............................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
- ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
- ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
ครบถ้วนแล้ว
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..........................................
ลงชื่อ ............................................. เจ้าหน้าที่รับ
สมัคร
(.........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

ลงชื่อ ........................................... เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ฯ
(..........................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

การพิจารณาการรับรอง
ข้าพเจ้า นายยุทธชัย สารขันธ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ได้พิจารณาแล้ว
และขอรับรองว่า ผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายเหมาะสมกับงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ จึงรับไว้ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ วันที่.......... เดือน.................................. พ.ศ....................... โดยจะขออนุมัติจ้างต่อไป

(ลายมือชื่อ) ............................................ ผู้รับรอง
(นายยุทธชัย สารขันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม

