ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง รับสมัครพนักงานทาความสะอาด
----------------------ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีความประสงค์จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานทาความสะอาด เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง พนักงานทาความสะอาด จานวน 4 ตาแหน่ง
๑.๒ กลุ่มบริหารทั่วไป
๑.๓ ขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ ทาความสะอาดบริเวรโดยรอบโรงเรีย และปฏิบัติง านอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันจันทร์ ถึงวันเสาว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ อัตราค่าตอบแทน ๙,๙๓๐ บาท (ค่าจ้าง ๙,๙๓๐ บาท/เดือน และเงินประกันสัง คม
ร้อยละ ๕ หรือตามที่ประกันสังคมประกาศ )
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ เป็นผู้มีอายุ ๓๐ - ๕5 ปี สัญชาติไทย
๒.๒ มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓ มีความรู้เรื่องงานการทาความสะอาดและจัดเก็บของ
๒.๔ ไม่มีประวัติด้านอาชญากรรม ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดที่ผิดกฎหมายและอื่น ๆ
๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีความชื่อสัตย์ต่อหน้าที่
๒.๖ มีร่างกายครบ สมบูรณ์ (ไม่ทุพลภาพ) และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศของทาง
ราชการ
๒.๗ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลาในการทางาน
๒.๘ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของทางราชการและตามที่โรงเรียนกาหนดได้
๒.๙ มีผู้ค้าประกันการปฏิบัติหน้าที่
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ให้ รั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ก ลุ่ ม บริ ห าร
งานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่น...

~๒~
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
๑ ฉบับ
๒) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
๑ ฉบับ
๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา (สาหรับติดใบสมัคร)
ขนาด ๑.๕ X ๒” ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๑ รูป
๔) ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
นับตั้งแต่วันตรวจร่างกายฉบับจริง
๑ ฉบับ
๕) หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือใบรายงานผลการศึกษา
๑ ฉบับ
๖) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙)
ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๗) เอกสารผู้ค้าประกัน เช่น สาเนาบัตรข้าราชการ
และสาเนาทะเบียนบ้าน
๑ ชุด
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคั ดเลือกจะต้ องรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเอง
ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ หากเกิด
ข้อผิดพลาด จะมีผลทาให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์และพิจารณาความเหมาะสม ณ
ห้องประชุมรัชดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
วัน เวลา
วันที่ 30 พ.ย.๒๕๖๔

วิชาที่สอบ
สัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๑๐๐

หมายเหตุ

๕. เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขในการทาสัญญาจ้าง
๕.๑ เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐
๕.๒ เงื่อนไขในการทาสัญญาจ้าง
- จะทาสัญญาจ้างจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๔ และได้คะแนนสูงสุด
๕.๓ ระยะเวลาการจ้าง
- จานวน 4 เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างในรอบปีถัดไป)
6. วิธีดาเนินงาน...

~๓~
๖. วิธีดาเนินงาน
๖.๑ โรงเรียนจะแต่ง ตั้ง คณะกรรมการคัด เลือกและพิจ ารณา เพื่อให้เป็นผู้รับผิ ด ชอบ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ประกาศโดยยึดหลักพิจารณาที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการคัดเลือก
๖.๒ ลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการนี้ ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว จะไม่มีข้อผูกพัน
ที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจา / พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์
จะบรรจุ เ ป็ น พนั ก งานราชการหรื อ ข้ า ราชการต้ อ งด าเนิ น การสมั ค รและสอบแข่ ง ขั น หรื อ สอบคั ด เลื อ กตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกาหนดตามลาดับ
๗. ประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการ รั ช ดา จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก
ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ วันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซึง่
ผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโรงเรียนถือเป็นสิ้นสุด ไม่สามารถเรียกร้องหรือคัดค้านอื่นใดได้
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
จะด าเนิ น การจั ด ท าสั ญ ญาจ้ า งผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กให้ ป ฏิ บั ติ ห น้า ที่ ณ ห้ อ งกลุ่ ม บริ ห าร
งบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

