ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
ตําแหนง พนักงานรักษาความปลอดภัย
..............................................................................................................................................................................
ดวยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจาง ตําแหนง พนักงานรักษาความปลอดภัย ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 44/2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2546 โดยมอบอํานาจเกี่ยวกับการสั่งจาง เลิกจาง การลาของลูกจางชั่วคราวในสถานศึกษาใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
ตําแหนงลูกจางชั่วคราวรายเดือน จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย) จํานวน 2 อัตรา
อัตราคาจาง เดือนละ 7,000 บาท
ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ระยะเวลาในการจาง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุ 2
5 - 45 ปขึ้นไป
(3) ผานการเกณฑทหารแลว
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ

(5) ไมเปนผูเคยตองรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีความประพฤติดี เรียบรอย อดทน ใฝศึกษาพัฒนาความรูความสามารถ
(2) สามารถทํางานไดตามระยะเวลาในการจาง
(3) มีวุฒิการศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 6
(4) ถามีประสบการณดานรักษาความปลอดภัยมากอนหรือถาผานการเปนทหารมากอนจะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ
(5) ไมเคยตองโทษหรือมีสวนเกี่ยวของกับคดีอาญาและยาเสพติดใหโทษทุกชนิด
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมงานบริหารงานบุคคล โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันที่ 6 มกราคม
ถึง 12 มกราคม 2560 ไมเวนวันหยุดราชการ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว โดยถายไมเกิน
6 เดือน ( นับถึงวันที่เปดรับสมัครวันสุดทาย ) และถายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาปริญญาบัตรหรือระเบียนผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ กรณี ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน เชน ใบสําคัญ
การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล อยางละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองความประพฤติออกใหโดยผูนําทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน หรือขาราชการระดับ 5
ขึ้นไป พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือบัตรที่ทางราชการออกให
(6) ใบรับรองแพทยออกใหโดยโรงพยาบาลของรัฐ
ทั้งนี้ ใบสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนรับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
และหากเปนผูผานการคัดเลือกและอยูในลําดับที่ ที่จะไดรับการทําสัญญาจาง ในวันทําสัญญาจริงตองนําใบรับรอง
แพทย ซึ่งออกให ไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาตองไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549
มายื่นดวย

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบเพื่อ คัดเลือก
เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.
ณ หองกลุมงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
5. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ รวมคะแนน 100 คะแนน ดังนี้
วัน – เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 13 มกราคม 2560
เวลา 09.30 น. เปนตนไป - ดานความเหมาะสมกับตําแหนง
(บุคลิกภาพ วิสัยทัศนตอวิชาชีพ และประสบการณในการทํางาน)
รวม
6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูไดรับการ

คะแนน
100
100

คัดเลือกจะตองไดคะแนนการประเมินสมรรถนะสูงสุด

7. ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการสอบของผูเขาแขงขัน
เพื่อใหการดําเนินการสอบบุคคลเพื่อ คัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย เปนไปดวยความเรียบรอยตามลักษณะการคัดเลือกแบบ
คุณธรรม จึงกําหนดระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการสอบของผูเขาสอบดังนี้
7.1 ผูเขาสอบตองแตงกายเรียบรอยตามประเพณีนิยมที ยอมรับกันทั่วไป สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปกและ
กางเกงโดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมถุงเทาและรองเทาหุมสน
7.2 ผูเขาสอบตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมสูบบุหรี่หรือกระทําการอื่นใดอันเปนการรบกวนผูอื่น
ขณะอยูในหองสอบหรือดําเนินการสอบ
7.3 เปนหนาที่ของผูเขาสอบที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่ สอบ
8. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย จะประกาศรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือก ณ หองกลุมงาน
บริหารงานบุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.

9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับที่ตามจํานวนอัตรา ที่ประกาศรับสมัครการจัดจางในโอกาสตอไป
ผูไดรับการคัดเลือกและอยูในลําดับที่ที่จะทําสัญญาจาง จะตองทําสัญญาจางภายในวันที่ 16 มกราคม 2560
ณ หองกลุมงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
ประกาศ

ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

(นายศักดิ์ รุงแสง)
ผูอํานวยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
(โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค)

กําหนดการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง พนักงานรักษาความปลอดภัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย สพม. 32
........................................................................................................................................................
ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่

6 มกราคม – 12 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก วันที่

12 มกราคม 2560 (เวลา 17.00 น.)

สอบสัมภาษณ

วันที่ 13 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

วันที่ 13 มกราคม 2560 (เวลา 17.00 น.)

รายงานตัวและทําสัญญาจาง

วันที่ 16 มกราคม 2560

