ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
--------------------------------ด้วยโรงเรียนดงขุยวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียน
ดงขุยวิทยาคม จานวน ๑ อัตรา โดยมีเงื่อนไขการจ้าง ดังนี้
ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑.๑ เพศชาย อายุตั้งแต่ ๓๐-๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๑.๒ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
๑.๓ ต้องได้รับใบขับขี่ประเภทสองสาธารณะ
๑.๔ ถ้ามี ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือ มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา
ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบารุงเครื่องช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ตามวันและเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น
๓. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รูป
๓.๕ ใบอนุญาตขับรถยนต์ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๗ เอกสารอื่นๆ
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๖๐ ณ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

จะดาเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์
๖. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ทีโ่ รงเรียนดงขุยวิทยาคม อาเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๙๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
ทดสอบการปฏิบัติงาน
-ทฤษฎี
-ปฏิบัติขับรถ
สอบสัมภาษณ์
รวม

คะแนนเต็ม
๖๐
๒๐
๔๐
๔๐
๑๐๐

๗. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ ทดสอบการปฏิบัติงาน
สอบสัมภาษณ์ มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า
๗.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑ โดยเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
๘. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
๘.๑ จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง
พนักงานขับรถ โรงเรียนดงขุยวิทยาคมตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการ
คัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง
๘.๒ การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตาแหน่ง พนักงานขับรถ จัดทาสัญญา
จ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้
ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับ
จ้างทราบล่วงหน้า
๘.๓ อัตราค่าตอบแทน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
๘.๔ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว แล้วจึงทา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
๙. การจัดทาสัญญาจ้าง
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่ ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของโรงเรียนดงขุย
วิทยาคม โดยผู้ที่ได้รับการเลือกสรร ลาดับที่ ๑ จะต้องมารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม

๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม หากผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่มารายงานตัว ตาม
วันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลาดับถัดไปมารายงานตัวและทาสัญญาจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายณัฐสิทธิ์ ชานาญพันธ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

รูปถ่าย
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าทีพ่ นักงานขับรถ
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐
เขียนที่……………………………………..
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ .............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด....................................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ตาบล................................อาเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ โดยได้ศึกษา
รายละเอียดตามประกาศของ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้
ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย ดังนี้

(
(
(
(

)
)
)
)

ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาจานวน ๑ ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่ ๖ เดือน
และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รูป
( ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
( ) ใบอนุญาตขับรถยนต์ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
( ) เห็นควรให้รับสมัคร ( ) เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผู้สมัคร
(..................................................)
ตารางกาหนดการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถ
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
วันเดือนปี
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รายการ
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
เลือกสรรและการสรรหา
ทดสอบ / ประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรและการสรรหา
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง

หมายเหตุ
สถานที่รับสมัคร / ทดสอบ /
รายงานตัว โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐

คำสั่งโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
ที่ 082 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรออกข้อสอบเพื่อคัดเลือกและสรรหำ พนักงำนขับรถ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนดงขุยวิทยำคม โดยควำมเห็นชอบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 40 ตำมหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04270/3993 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2559 เรื่องเห็นชอบกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวที่จ้ำงจำกเงิน
งบประมำณนั้น
โรงเรียนดงขุยวิทยาคมจึงดาเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพนักงานขับรถ โดยจะทาการสรรหาวันที่
31 มีนาคม 2560
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นำยณัฐสิทธิ์ ชำนำญพันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำยปิ่นโมฬี จันทสิงห์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
1.3 นำงรัชดำ ผูกพยนต์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
1.4 นำงเกื้อกูล เพชรนำ
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
กรรมกำร
1.5 นำยสมหวัง แก้วบท
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
กรรมกำร
1.6 นำงเบญญำสิริ เหล่ำนภำพร หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
กรรมกำร
1.7 นำงวิสุทธิ์ ตันมี
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรบุคคล
กรรมกำร
1.8 นำงทองใส เขียวดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ กำกับ ดูแล ควบคุม วินิจฉัยสั่งกำรและแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรสรรหำ พนักงำนขับรถ

2. คณะกรรมการรับสมัคร
2.1 นำงสำวสุภักษร ทองสัตย์
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำงสำวสุกัญญำ เลิศล่อง
กรรมกำร
2.3 นำงสำวสุกรรญำ ขำวสอำด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ รับสมัคร ให้คำแนะนำแก่ผู้สมัคร ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน กำรสมัคร ออกเลข
ประจำตัวสอบ

3. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
3.1 นำงเกศินีนำฎ แย้มนิล
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำยเจริญ แก้วเบี่ยง
กรรมกำร
3.3 นำยสมนึก ศรีปิ่น
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรสอบ ตั้งแต่ได้รับมอบหมำยจนกระทั่งสิ้นสุดกำรดำเนินกำรสอบ
และประสำนงำนกับสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับกำรประกำศรับสมัคร กำรประกำศ รำยชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ กำรสอบ กำรประกำศผลกำรสอบ กำรรำยงำนตัวกำรบรรจุและแต่งตั้ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรสอบทุกขั้นตอน
4. คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดพิมฑ์ข้อสอบภาคทฤษฎี ประกอบด้วย
4.1 นำยดิเรก ผูกพยนต์
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำยสุบิน คงเมือง
กรรมกำร
4.3 นำงทองใส เขียวดี
กรรมกำร
4.4 นำงสำวสุจิตรำ จันทร์มูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ออกข้อสอบภำค ทฤษฎี เกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร
5. คณะกรรมการทดสอบพนักงานขับรถ ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย
5.1 นำยณัฐสิทธิ์ ชำนำญพันธ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำยปิ่นโมฬี จันทสิงห์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร
5.3 นำงรัชดำ ผูกพยนต์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
5.4 นำงเกื้อกูล เพชรนำ
กรรมกำร
5.5 นำยสมหวัง แก้วบท
กรรมกำร
5.6 นำงเบญญำสิริ เหล่ำนภำพร
กรรมกำร
5.7 นำงวิสุทธิ์ ตันมี
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่ ทดสอบกำรขับรถของพนักงำนขับรถ
6. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และประมวลผลการคัดเลือก ประกอบด้วย
6.1 นำยณัฐสิทธิ์ ชำนำญพันธ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำยปิ่นโมฬี จันทสิงห์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร
6.3 นำงรัชดำ ผูกพยนต์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
6.4 นำงเกื้อกูล เพชรนำ
กรรมกำร
6.5 นำงวิสุทธิ์ ตันมี
กรรมกำร
6.6 นำงเบญญำสิริ เหล่ำนภำพร
กรรมกำร
6.7 นำยสมหวัง แก้วบท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ประมวลผลกำรคัดเลือก ประกำศผลกำรคัดเลือก
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร ดำเนินกำรแล้วรำยงำนให้ทรำบด้วย
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2560

(นำยณัฐสิทธิ์ ชำนำญพันธ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม

ตารางการประเมินสมรรถนะเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานขับรถ
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
..................................................................................
ภาค ทฤษฎี ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจร
วัน/เวลา
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

วิชาที่สอบ/ประเมิน
- ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป

คะแนนเต็ม
๒๐ คะแนน

หมายเหตุ

๒๐ คะแนน

ภาค ปฏิบัติ ปฏิบัติการขับรถ
วัน/เวลา
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

วิชาที่สอบ/ประเมิน
- ปฏิบัติการขับรถ

คะแนนเต็ม
๔๐ คะแนน

หมายเหตุ

๔๐ คะแนน

โดยการสอบสัมภาษณ์
วัน/เวลา
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น.

วิชาที่สอบ/ประเมิน
- สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๔๐ คะแนน
๔๐ คะแนน

หมายเหตุ

