ประกาศโรงเรียนบ้านหนองปลามัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักการภารโรง
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
--------------------------------------------------------------------------------------------ด้วย โรงเรีย นบ้านหนองปลามัน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๒
ประสงค์จะรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งนักกำรภำรโรง ซึ่งสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๒ ได้รับจัดสรรอัตรำจ้ำง นัก กำรภำรโรง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖1
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการจ้าง และค่าจ้างที่ได้รับ
(๑) อัตรำจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง นักกำรภำรโรง
(๒) อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๙,๐๐๐ บำท ต่อเดือน จำนวน 1 อัตรำ ปฏิบัติงำนที่โรงเรียนบ้ำนหนองปลำ
มัน ตำบลห้วยทรำย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๒
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือ
เจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(6) ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑) สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีทสี่ ำม (ม.๓) ขึ้นไป
(๒) เป็นผู้มีจิตสำธำรณะ รักงำนบริกำร
(3) เป็นผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนงำนช่ำงต่ำง ๆ

-๒๓. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนในตำแหน่งนักกำรภำรโรง และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่มอบหมำย
๔. การรับสมัคร
๔.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้ำนหนองปลำมัน
ตำบลห้ วยทรำย อ ำเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่ ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำเชีย งใหม่ เขต ๒
ระหว่ำง วันที่ 15 – 20 กรกฎำคม 2561 (ในวัน เวลำ รำชกำร)
๔.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด ๑ นิ้ว
ถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
จำนวน ๓ รูป
(2) วุฒิกำรศึกษำ หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ
จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน 1 ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์
จำนวน 1 ฉบับ
(๖) หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
จำนวน 1 ฉบับ
หลักฐำนตำมข้อ (2) – (๖) ให้นำต้นฉบับจริงมำแสดงเพื่อตรวจสอบ และสำเนำเอกสำรทุกฉบับ
ให้ผสู้ มัครเขียนคำรับรองสำเนำถูกต้องโดยลงลำยมือชื่อกำกับไว้ด้วย
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ ำ รั บ กำรคั ด เลื อ ก ภำยในวั น ที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖1
โดยติดประกำศ ณ โรงเรียนบ้ำนหนองปลำมัน และทำงเว็ปไซต์ www.nhongplaman.ac.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบ้ำนหนองปลำมัน จะดำเนินกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 23 กรกฎำคม
พ.ศ. 25๖1 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้ำนหนองปลำมัน เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม
ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ เจตคติและ
บุคลิกภำพในกำรปฏิบัตงิ ำน
7. ประกาศผลการคัดเลือก
จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 21 กรกฎำคม พ.ศ. 25๖1 โดยติดประกำศ
ณ โรงเรียนบ้ ำนหนองปลำมัน และทำงเว็ ป ไซต์ www.nhongplaman.ac.th โดยขึ้น บัญ ชีผ่ำนกำรคัด เลือ กได้
เป็นเวลำ ๒ ปี

/8. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก…….

-๓8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่ำนกำรประเมินลำดับที่ 1 จะเริ่มปฏิบัติงำน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2561
ถึง 31 กันยำยน 2561 โดยจะมีกำรดำเนินกำรต่อสัญญำจ้ำงปีต่อปี แต่ทั้งนี้จะดำเนินกำรต่อสัญญำได้ก็
ต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแล้วเท่ำนั้น โดยสำมำรถ
เลิก จ้ำ งได้ ห ำกไม่ ได้ รับ กำรจั ดสรรเงิน จำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำน และไม่ ผ่ ำนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่โรงเรียนกำหนด
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 25๖1

( นำงสมศรี ยะกลิ้ง )
ครูชำนำญกำรพิเศษ รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองปลำมัน

เลขที่ ใบสมัคร..................
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักการภารโรง
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
********************************************
เขียนที่....................................................
วันที่.............เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖1
ข้ำพเจ้ำ...................................................................................................อำยุ...........................ปี
เกิดวันที่...............เดือน...........................พ.ศ...................เลขประจำตัวประชำชน..............................................
อยู่บ้ำนเลขที่.............หมูท่ ี่.........ตำบล...................อำเภอ......................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์............
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้............................................วุฒกิ ำรศึกษำ.....................วิชำเอก………….…………....………
มีประสบกำรณ์ หรือ เคยปฏิบัติงำน.......................................................................................................................
มีควำมประสงค์ทจี่ ะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกและสรรหำเพือ่ ทำหน้ำที่นกั กำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนหนองปลำมัน
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐำนประกอบกำรรับสมัคร มำด้วยดังนี้
( ) ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
( ) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
( ) สำเนำทะเบียนบ้ำน
( ) สำเนำกำรวุฒิกำรศึกษำ
( ) ใบรับรองแพทย์
( ) รูปถ่ำย
( ) อื่น ๆ ..............................................................
( ลงชื่อ )
ผู้สมัคร
(........................................................)
วันที่.............เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖1
บันทึกเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรเบื้องต้นแล้วปรำกฏว่ำ
หลักฐำนครบถ้วน
หลักฐำนไม่ครบ
เห็นควร
ให้รับสมัครได้
ให้ส่งหลักฐำนเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)

เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับสมัคร
(...........................................................)

วันที่.............เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖1

