ประกาศโรงเรียนวัดทรงคนอง
เรือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือจ้ างเป็ นลูกจ้ างชั วคราว ปฏิบัติหน้ าทีแทนนักการภารโรง
………………………………………
ด้วย โรงเรี ยนวัดทรงคนอง สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 มีความประสงค์
จะดําเนิ นการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื(อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว( คราว ปฏิบตั ิหน้าที(นกั การภารโรง จํานวน 1 อัตรา
อาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่ วนราชการ พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ(มเติม(ฉบับที( 2) พ.ศ.2536
(ฉบับที( 3)พ.ศ.2556 และคําสั(ง สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั;นพื;นฐาน ที( 29/2556 สั(ง ณ วันที( 8
กรกฎาคม 2556 เรื( องการมอบอํานาจปฏิ บตั ิราชการแทนเกี( ยวกับลูกจ้างชั;วคราวและหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ ห ารงานบุ ค คลลู ก จ้า งชั(ว คราวสั ง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั;นพื; นฐาน พ.ศ.2547และหนัง สื อ
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั;นพื;นฐาน ด่ วนที( สุด ที( ศธ.04009/ว629 เรื( อง แนวทางการสรรหาและ
บริ หารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชัว( คราวสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั;นพื;นฐาน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื(อดําเนิ นการจ้างเป็ นลูกจ้างชัว( คราว รายเดือน ปฏิบตั ิหน้าที( แทนนักการภารโรง
ปี งบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี;
ตําแหน่ งลูกจ้ างชั วคราวรายเดือน
ชื อตําแหน่ งลูกจ้ างชั วคราว
ปฏิบตั ิหน้าที(นกั การภารโรง

จํานวน 1 อัตรา

ขอบข่ ายหน้ าทีทีต้ องปฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานเกี(ยวกับการทําความสะอาด ถูพ;ืนบริ เวณอาคารเรี ยน ห้องนํ;า ห้อง
สุ ขา หน้าอาคารเรี ยน ซ่ อมแซมวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ให้อยูใ่ นสภาพที(ใช้งานได้ ดูแลปกป้ องรักษาหวงแหนทรัพย์สิน
ทางราชการ การปลูกต้นไม้ ดูแลรักษา ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ให้สวยงาม เปิ ด-ปิ ด ประตูหน้าต่าง และงาน
อื(นๆ เฉพาะหน้า ฯลฯ ตลอดจนงานที(ได้รับมอบหมาย
สถานทีปฏิบัติงาน
อัตราค่ าจ้ างรายเดือน
ระยะเวลาการจ้ าง

โรงเรี ยนวัดทรงคนอง 66 หมู่ 5 ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
9,000 บาท
ตั;งแต่วนั ที( 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที( 30 กันยายน 2560

1. คุณสมบัติทวไปของผู
ั
้ สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต(าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันสุ ดท้ายของการรับสมัคร
1.3 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
1.4 ไม่เป็ นผูม้ ี ร่างกายทุ พพลภาพจะไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที(ได้ ไร้ ความสามรถหรื อจิตฟั( นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที(กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535

1.5 ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที(ในพรรคการเมือง
1.6 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที(สุดให้จาํ คุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ น
โทษสําหรับความผิดที(ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
1.7 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลด หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื(นของรัฐ
1.8 ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณร และนักบวชในศาสนาใดๆ
2. คุณสมบัติ เฉพาะตําแหน่ ง
2.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต(าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ขึ;นไป
2.2 ไม่จาํ กัดวุฒิทางการศึกษา
2.3 มีความชํานาญเกี(ยวกับงานไม้และงานปูน
2.4 มีความขยัน ประหยัด ซื( อสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ อดทน ไม่ทอ้ แท่ต่ออาชีพที(ปฏิบตั ิงาน
2.5 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที(
2.6 อุทิศตน ทุ่มเท เวลาให้แก่ราชการ
2.7 หวงแหนทรัพย์สินทางราชการ
2.8 สามารถนอนเวรกลางคืน รักษาทรัพย์สินทางราชการ ตลอดถึงรุ่ งเช้าของวันใหม่
2.9 ไม่ดื(มสุ รา เป็ นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่คา้ และเสพสารเสพติด
3. เอกสารหลักฐานทีต้ องยืนพร้ อมใบสมัคร
3.1 รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวกและไม่ ส วมแว่ น ตาดํา ขนาดOxO.Qนิ; ว ซึ( งถ่ า ยไม่ เ กิ น 6 เดื อ น
จํานวน 2 รู ป
3.2 คุ ณวุฒิการศึกษาฉบับจริ ง พร้ อมสําเนาภาพถ่าย จํานวน O ฉบับ โดยจะต้องสําเร็ จการศึกษาและ
ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ ไม่หลังวันที(เปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้าย
3.3 บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา จํานวนอย่างละ O ฉบับ
3.4 ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี(ยนชื(อ-นามสกุล (ในกรณี ที(ชื(อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน)
3.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ( งได้ข; ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (กําหนดไม่เกิน R เดือน)
ทั;ง นี; สําเนาหลักฐานทุ กฉบับ ให้ผูส้ มัค รเขี ย นคําร้ องสําเนาถู ก ต้องและลงชื( อกํากับผูส้ มัค ร
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริ งและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั;งยืน( หลักฐานในการสมัครเมื(อถูกต้องครบถ้วน
4. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
ผูม้ ีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลื อก สัมภาษณ์ เป็ นลูกจ้างชัว( คราวปฏิ บตั ิหน้าที(แทนนักการ
ภารโรง ในโรงเรี ยนวัดทรงคนอง สังกัดสํานักงานเขตพื;นที(การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต S ขอรับและยื(น
ใบสมัค รที( โ รงเรี ย นวัด ทรงคนอง สํ า นัก งานเขตพื; น ที( ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐมเขต S ตั;ง แต่ ว นั ที(

7 ตุลาคม 2559 ถึ งวันที( 14 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื( อผูม้ ีสิทธิT เข้ารับการคัดเลื อก
ภายในวันที( 14 ตุลาคม 2559 และทําการสอบปฏิบตั ิงานและสัมภาษณ์ ในวันที( 17 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรี ยน
วัดทรงคนอง ตั;งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป ติดต่อขอข้อมูลเพิ(มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-314-016
5. การประกาศผลคัดเลือก การขึน8 บัญชี และการยกเลิกบัญชี การคัดเลือก
โรงเรี ยนวัดทรงคนอง สํานักงานเขตพื;นที(การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต S ประกาศการคัดเลือก
ภายในวันที( 18 ตุ ลาคม 2559 ณ โรงเรี ยนวัดทรงคนอง โดยจะประกาศเรี ยงลําดับที( จากผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ด
ตามลําดับ และจะยกเลิกบัญชีเมื(อทางโรงเรี ยนได้ทาํ สัญญาเป็ นที(เรี ยบร้อยแล้ว
6. การจัดทําสั ญญาจ้ าง
R.O ดําเนินการจ้างลูกจ้างชัว( คราวผู ้ ผ่านการคัดเลือกได้ลาํ ดับที( O แต่ถา้ ปรากฏว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ
จัดจ้างผูท้ ี(ผา่ นการคัดเลือกได้ในลําดับต่อไปแทน
R.S ผูท้ ี(ผา่ นการคัดเลือกได้ตามข้อ Q ทางโรงเรี ยนจะเรี ยกมาทําสัญญาจ้างวันที( 19 ตุลาคม 2559 เวลา
UV.UU น. การทําสัญญาคํ;าประกัน โดยผูร้ ับจ้างต้องมีผูค้ ; าํ ประกันจํานวนเงินคน (ข้าราชการซึ( งผ่านการทดลอง
ปฏิบตั ิราชการแล้ว )
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว( กัน
ประกาศ ณ วันที( 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(นายสัมฤทธิT เนตรประไพ)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดทรงคนอง

