ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
.....................................................
ด้วยโรงเรียนอนุบาลยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตามความในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดการจ้างและขอบข่ายลักษณะงาน
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑
๑.๒ ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิด โรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ และดูแลทรัพย์สินของ
ทางราชการ ทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม งานซ่อมแซม อยู่เวรยามสถานที่
ราชการ
(๒) ปฏิบัติงานจราจร ในตอนเช้าและตอนเย็น
(๓) ปฏิบัติงาน ประสานงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
๑.๔ ค่าตอบแทน เดือนละ ๗,000 บาท/เดือน (หักเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5)
๑.๕ ระยะเวลาการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 256๔
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าการคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราว
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(8) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(10) ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
(11) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 ตำแหน่ง นักการภารโรง
(๑) มีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(๒) เพศชาย มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันสมัคร
(๔) มีความรู้ความสามารถด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า พื้นฐาน การปลูก
ต้นไม้ ดูแลรักษา ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ทำความสะอาดอาคาร
สถานที่ บริเวณโรงเรียน
(๕) สามารถหาผู้ค้ำประกันสัญญา ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือระดับ
ชำนาญการได้ในวันทำสัญญาจ้าง
๓. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม 256๓ – 2๕ ธันวาคม 256๓
เวลา 08.30 – 1๖.30 น.
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) ใบสมัคร
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน ๑ รูป
(3) หลักฐานที่แสดงว่าจบการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร สถาบันการศึกษานั้นๆ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน
1 ฉบับ
(4) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(5) บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(6) ใบ สด. 9 (เอกสารแสดงการตรวจเลือกทหาร หากมีอายุเกณฑ์คัดเลือกทหาร)
(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการตรวจ
ร่างกาย ถึงวันที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
(8) หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา
3.3. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผล
ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง หรือรายงานข้อมูลเอกสารอัน
เป็นเท็จ โรงเรียนอนุบาลยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จะไม่พิจารณาจ้างตาม
ประกาศหรือยกเลิกการจ้างแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ
ภารโรง ภายในวันที่ 2๘ ธันวาคม 256๓ ที่ โรงเรียนอนุบาลยะลา
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลยะลาจะดำเนินการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งนักการภารโรง โดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 2๙ ธันวาคม 256๓ เวลา 0๙.00 น. คะแนนเต็ม
1๐0 คะแนน ณ ห้องประชุมดอกนกยูง โรงเรียนอนุบาลยะลา
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ อยู่ในลำดับที่
สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลยะลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ภายในวันที่
2๙ ธันวาคม 256๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลยะลา
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันจันทร์
ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสำนักงาน ตึกอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
๙. การยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก
๙.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
๙.2 ผู้นั้นไม่มารายตัวตามวันเวลาที่กำหนด
๙.3 ผู้นั้นไม่อาจมาทำสัญญาจ้างตามกำหนด
๙.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลยะลา
จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพศาล ว่องภาณุสกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
โรงเรียนอนุบาลยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
...............................................
ประกาศรับสมัคร

๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

รับสมัคร

๒๑ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ดำเนินการคัดเลือก

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศผลการคัดเลือก

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

รายงานตัว/ทำสัญญาจ้าง

๔ มกราคม ๒๕๖๔

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
โรงเรียนอนุบาลยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
------------------------------ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินผู้สมัครเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ
๑.๑ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
๑.๒ บุคลิกภาพ
๑.๓ การมีปฏิภาณไหวพริบ
๑.๔ การมีปฏิสัมพันธ์
๑.๕ อื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

