ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่ง แม่บ้านอาคารเรียน318ล/55-ข
--------------------------------ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร มีความประสงค์จะดาเนิ นการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้านอาคารเรียน 318ล/55-ข จานวน 1 อัตรา
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ด่วนมากที่ ศธ 04009/ 3876
ลงวัน ที่ 15 มีน าคม พ.ศ. 2547 และค าสั่ งส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ น ฐาน ที่ 29 / 2546
สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คล ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2547 จึ งประกาศรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลู กจ้างชั่วคราวรายเดื อน ปฏิบัติห น้าที่ แม่บ้าน
อาคารเรียน318ล/55-ข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งที่รับสมัคร
รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้านอาคารเรียน318ล/55-ข โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ ทั้งภายใน และ
บริเวณรอบนอกอาคารหรือปฏิบั ติงานอื่นใดที่เกี่ ยวข้องส าหรับ กิจการของโรงเรียนและปฏิบั ติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,800.- บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เพศหญิง มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
1.3 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
1.4 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
1.5 มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
1.6 ไม่ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบลหรือ
ตาแหน่งการปกครองส่วนท้องถิ่น
1.7 มีหลักฐานทางทะเบียนบ้าน
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.
2561 ถึ ง วั น ศุ ก ร์ ที่ 16 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 -16.00 น ตามวั น เวลาราชการ
ณ ห้องบริหารทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

3. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
3.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
3.3 บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของ ผู้ถือ
บัตร พร้อมสาเนาภาพถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 x 1.5 นิว้ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 2 แผ่น
3.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็น บุคคล
คนเดียวกัน
3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
3.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
- จะดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และทดลองการปฏิบัติงาน
6. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
- จะดาเนินการคัดเลือกในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องบริหารทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
7. เกณฑ์การตัดสิน/การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
7.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนสอบคัดเลือก ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
7.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
8. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก จะต้ อ งท าสั ญ ญ าจ้ า งใน วั น จั น ทร์ ที่ 26 พ ฤศจิ ก ายน พ .ศ. 256 1
เวลา 09 .00 น. ณ ห้ อ งบริ ห ารงานบุ ค คล โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการเขลางค์ น คร
อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่า เป็นผู้ ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนจะไม่พิจารณาดาเนินการจัดจ้าง หรือยกเลิก
การจัดจ้างแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(นายบุญทวี วิทยาคุณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

