ประกาศโรงเรียนวัดบวรมงคล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่แทนนักการภารโรง
--------------------------------ดวย โรงเรีย นวัด บวรมงคล มี ความประสงคจ ะดําเนิ น การรับ สมั ครคั ดเลื อก บุค คลเพื่ อจางเป น ลูกจ าง
ชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง จํานวน ๓ อัตรา
ตําแหนงที่รับสมัคร
รับสมัครเพื่อจางเปน ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน ๓ อัตรา อัตราคาจาง
เดือนละ ๘,๒๐๐ บาท
๑. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก
๑.๑ มี คุณ สมบั ติทั่ ว ไปตามข อ ๖ แห ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วาด วยลู กจ างประจํ าของส ว น
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๑.๒ ไดรับ วุฒิ ท างการศึกษาไม ต่ํากวาชั้น ประถมศึ กษาป ที่ ๖ (ตามหลั กสูต รประถมศึก ษา พ.ศ.
๒๕๒๑) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
๑.๓ ไมเปนพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
๑.๔ ไมดํารงตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
๑.๕ เพศชาย อายุตั้งแต ๒๕ - ๖๕ ป
๑.๖ มีความรูทางดานชางปูน ชางไม ชางประปา ชางไฟฟา การจัดสวนและสามารถซอมบํารุง
เครื่องชางได จะไดรับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ หรือ
๑.๗ เพศหญิง อายุ ๒๕ – ๖๐ ป
๑.๘ มีความรูความสามารถ ดานการดูแลรักษาความสะอาด
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๒.๑ ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครไดที่
โรงเรียน
วัด บวรมงคล ระหวางวัน ที่ ๑๕ – ๒๐ กัน ยายนพ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลา
ราชการ
๒.๒ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครตอเจาหนาที่รับสมัคร
๓. เอกสารที่จะตองนํามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ ทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให ซึ่งติดรูปถายของผูถือบัตร
พรอมสําเนา ทั้งดานหนาและดานหลัง จํานวน ๑ ฉบับ

๓.๔ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถายไมเกิน ๖ เดือน
และเปนรูปถายครั้งเดียวกัน จํานวน ๒ รูป
๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไมตรงกัน
จะตองมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่วาการอําเภอเปนผูรับรองวาเปนบุคคลคนเดียวกัน
๓.๖ ใบรับรองแพทย ไมเกิน ๑ เดือน
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่ อ จะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ์ เข า รับ การคั ด เลื อ ก ภายในวัน ที่ ๒๑ กั น ยายน
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ
๖. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ โรงเรียนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. เปนตนไป

วิชาที่สอบ

รวม

ทดสอบความรูทั่วไป
ทดสอบการปฏิบัติงาน
สอบสัมภาษณ

คะแนนเต็ม
๕๐
๑๐๐
๕๐
๒๐๐

๗. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
๗.๑ ผูที่ถือวาเปนผูไดรับการคัดเลือก จะตองไดคะแนนที่สอบคัดเลือก ไมต่ํากวารอยละ ๕๐
ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมกันเทากัน จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการ ทดสอบการปฏิบัติงาน
มากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังคะแนนเทากันใหใชวิธีการสุม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
๗.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๗.๑ โดยเรียงตามลําดับจากผูไดคะแนน
รวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พรอมทําสัญญา ผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(2) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(3) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด

๘. การจางและเงื่อนไขการจาง
๘.๑ จะดําเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่นักการภารโรงเรียง
ตามลําดับที่ไดรับการคัดเลือก สําหรับการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมารับการจางครั้งแรกใหถือประกาศขึ้นบัญชีผู
ไดรับการคัดเลือกเปนการเรียกตัวมาทําสัญญาจาง
๘.๒ การจางตามขอ ๘.๑ ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
ลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ ผูไดรับการจางตําแหนงนักการภารโรง จัดทําสัญ ญาจางในกรณี
ระหวางปง บประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู ความสามารถความ
ประพฤติ ไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา
๘.๓ เมื่อสิ้นสุดสัญ ญาจาง และจะจัดจางตอไป จะตองไดรับแจง เรื่องงบประมาณแลว แลวจึงทํา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพงษศักดิ์ เกียรติการคา)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

