ประกาศโรงเรียนนาโปร่ งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรู ญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว (ตาแหน่งนักการภารโรง)
--------------------------------ด้วย โรงเรี ยนนาโปร่ งประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 28 มีความประสงค์จะ
ดาเนิ นการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ปฏิ บตั ิ หน้าที่ นกั การภารโรง ดังนั้น อาศัยคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่ องการมอบอานาจ เกี่ ยวกับลู กจ้าง
ชัว่ คราว จึ งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดื อน ปฏิ บตั ิ หน้าที่ นกั การภารโรง โรงเรี ยนนาโปร่ ง
ประชาสรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่ งที่รับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งนักการภารโรง ปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนนาโปร่ ง
ประชาสรรค์ จานวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 6,000 บาท ทาสัญญาจ้าง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัครเข้ ารับการคัดเลือก
2.1 มีคุณสมบัติทวั่ ไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจา
ของส่ วนราชการ พ.ศ. 2537
2.2 เพศชาย
2.3 วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาต้อนต้น
2.4 ไม่เป็ นพระภิกษุ สามเณร หรื อนักบวช
2.5 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
2.6 อายุไม่ต่ากว่า 25 ปี ถึง 45 ปี บริ บูรณ์
2.7 มีความประพฤติเรี ยบร้อย โดยมีหนังสื อรับรองจากกานัน หรื อผูใ้ หญ่บา้ น ในพื้นที่อยูอ่ าศัยตาม
ทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร
2.8 มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคต้องห้ามหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
ความดันหัวใจ ตาบอดสี หรื อโรคสังคมรังเกียจ
2.9 ไม่เป็ นผูเ้ สพสุ ราเป็ นประจา หรื อติดยาเสพติด
3. คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
3.1 มีความชานาญเกี่ยวกับ งานสวน งานไม้ งานปูน งานไฟฟ้า งานสี งานประปา
3.2 มีความขยัน ประหยัด ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ อดทน ไม่ทอ้ แท้ต่ออาชีพที่ปฏิบตั ิอยู่
3.3 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
3.4 อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ
3.5 หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ

-23.6 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสัง่ ที่ได้รับมอบหมาย
3.7 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และขับรถยนต์ได้
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
4.1 ผูป้ ระสงค์จะสมัค รเข้ารั บ การคัด เลื อก ให้ข อรั บ เอกสารและยื่ นใบสมัค รได้ที่ ห้องธุ ร การ
โรงเรี ย นนาโปร่ งประชาสรรค์ อ าเภอเลิ งนกทา จังหวัด ยโสธร ตั้งแต่ วนั ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2563 ถึ ง วัน ที่ 23
พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5. เอกสารที่จะต้ องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
5.1 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.2 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.3 บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่ งติดรู ปถ่ายของผูถ้ ือบัตร
พร้อมสาเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
5.4 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว ซึ่ งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
และเป็ นรู ปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รู ป
4.5 ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปี เกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน
จะต้องมีหนังสื อรับรองจากนายทะเบียนของที่วา่ การอาเภอเป็ นผูร้ ับรองว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกัน
4.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตรงตามที่ประกาศจริ ง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณี ที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผสู ้ มัครไม่มีสิทธิ สมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครขาดคุณสมบัติ
7. การประกาศรายชื่ อผู้มสี ิ ทธิ์เข้ ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่
23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรี ยนนาโปร่ งประชาสรรค์ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
8. วิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบตั ิ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ดังนี้
8.1 สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรี ยนนาโปร่ งประชาสรรค์ อาเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร พิจารณาจาก
- บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
- ปฏิภาณไหวพริ บ
- เจตคติในการบริ การ
- วุฒิภาวะ
- ผลงานและประสบการณ์การทางาน

-38.2 ภาคปฏิบตั ิ เวลา 13.00 น – 16.00 น. เวลา 3 ชัว่ โมง ณ โรงเรี ยนนาโปร่ งประชาสรรค์ อาเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
9. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรี ยนนาโปร่ งประชาสรรค์ อาเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
26 พฤศจิกายน 2563
09.00 - 12.00 น.
13.00 – 16.00 น

วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์
สอบภาคปฏิบตั ิ
รวม

คะแนนเต็ม
50
50
100

10. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
10.1 ผูท้ ี่ถือว่าเป็ นผูไ้ ด้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกทั้งสองภาครวมกัน ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 ในกรณี ที่มีผไู ้ ด้คะแนนเท่ากัน ให้ผทู ้ ี่ลาดับเลขที่สมัครสอบก่อนเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูง
10.2 ประกาศรายชื่ อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก โดยเรี ยงตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมา ภายใน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรี ยนนาโปร่ งประชาสรรค์ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
10.3 การขึ้นบัญชี ผูผ้ า่ นการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก
11. การจ้ างและเงื่อนไขการจ้ าง
11.1 จะดาเนินการจ้างผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิหน้าที่นกั การภารโรง
เรี ยงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรี ยนนาโปร่ งประชาสรรค์ อาเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
11.2 การจ้างตามข้อ 11.1 ไม่มีขอ้ ผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่ การบรรจุหรื อปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็ นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรื อข้าราชการ ผูไ้ ด้รับการจ้างตาแหน่ งนักการภารโรง จัดทาสัญญาจ้างในกรณี
ระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็ นผูข้ าดคุ ณ สมบัติ ต ามที่ กาหนด หรื อมี ค วามรู ้ ความสามารถ ความ
ประพฤติ ไม่เหมาะสม ผูม้ ีอานาจในการจ้าง อาจสัง่ เลิกจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า
11.3 เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่ องงบประมาณแล้ว
จึงทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายวานิช ทานะเวช)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาโปร่ งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรู ญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่วคราวปฏิบัติหน้ าที่นักการภารโรง
โรงเรียนนาโปร่ งประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
………………………………………….
ประกาศรับสมัคร
16 พฤศจิกายน 2563
รับสมัคร
17 – 23 พฤศจิกายน 25623
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบตั ิ 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือก
ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ทาสัญญาจ้าง
1 ธันวาคม 2563
..................................

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่วคราว (ตาแหน่ งนักการภารโรง)
โรงเรียนนาโปร่ งประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
…………………………………………..
1. ชื่อ............................................นามสกุล............................................สัญชาติ.................เชื้อชาติ....................
นับถือศาสนา...........................สถานภาพ........................................................................................................
2. เกิดเมื่อวันที่...................เดือน.........................................................พ.ศ. ........................................................
อายุ.......................ปี ............................เดือน.................................วัน..............................................................
3. เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน........................................................ออกให้ที่อาเภอ/เขต……………………
วันเดือนปี ที่ออกบัตร...........................................................หมดอายุ.............................................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่........................หมู่ที่.......................ถนน....................................................................
ตาบล................................................อาเภอ...................................................จังหวัด.........................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.................................................................................................................
5. สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน(ในเขตจ่ายของการไปรษณี ย)์ บ้านเลขที่.......................................
หมู่...................ตาบล...........................................อาเภอ.............................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................
6. สาเร็ จการศึกษาชั้นสู งสุ ดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.....................................................สาขา............................................................................
7. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร ซึ่ งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร
รวม..............................ฉบับ ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
( ) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
( ) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1. นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
และเป็ นการถ่ายในครั้งเดียวกัน
จานวน 3 รู ป
( ) สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
จานวน 1 ฉบับ
( ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน
( ) หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ หากข้อความใดเป็ นเท็จหรื อไม่ตรงกับความเป็ น
จริ ง ให้ถือเป็ นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทนั ที

(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)

-2บันทึกเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ คือ
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................
(.............................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..................เดือน................................พ.ศ..................
ความเห็นของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคุณสมบัติ
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
.............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................
(.............................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..................เดือน................................พ.ศ. .................

