ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด
----------------------ด้ ว ยโรงเรีย นเตรีย มอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการ รั ช ดา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีความประสงค์จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 ตำแหน่ง
๑.๒ กลุ่มบริหารทั่วไป
๑.๓ ขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนและปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ อัตราค่าตอบแทน ๙,๙๓๐ บาท (ค่าจ้าง ๙,๙๓๐ บาท/เดือน และเงินประกันสังคม
ร้อยละ ๕ หรือตามที่ประกันสังคมประกาศ )
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ เป็นผู้มอี ายุ ๓๐ - ๕5 ปี สัญชาติไทย
๒.๒ มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓ มีความรู้เรื่องงานการทำความสะอาดและจัดเก็บของ
๒.๔ ไม่มีประวัติด้านอาชญากรรม ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดที่ผิดกฎหมายและอื่น ๆ
๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
๒.๖ มีร่างกายครบ สมบูรณ์ (ไม่ทุพลภาพ) และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศของ
ทางราชการ
๒.๗ เป็นผู้มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลาในการ
ทำงาน
๒.๘ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของทางราชการและตามที่โรงเรียนกำหนด
ได้
๒.๙ มีผู้ค้ำประกันการปฏิบัติหน้าที่
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหาร
งานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง 6 มกราคม 2565
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่น...

~๒~
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา
๑ ฉบับ
๒) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
๑ ฉบับ
๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ (สำหรับติดใบสมัคร)
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 พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๗) เอกสารผู้ค้ำประกัน เช่น สำเนาบัตรข้าราชการ
และสำเนาทะเบียนบ้าน
๑ ชุด
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัค ร
สอบ หากเกิดข้อผิดพลาด จะมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.๒๕๖5 สอบสัมภาษณ์และพิจารณาความเหมาะสม
ณ ห้องประชุมรัชดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
วัน เวลา
7 ม.ค. ๒๕๖5

วิชาที่สอบ
สัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๑๐๐

หมายเหตุ

๕. เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขในการทำสัญญาจ้าง
๕.๑ เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐
๕.๒ เงื่อนไขในการทำสัญญาจ้าง
- จะทำสัญญาจ้างจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๔ และได้คะแนนสูงสุด
๕.๓ ระยะเวลาการจ้าง
- ระหว่างวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างในรอบปีถัดไป)
6. วิธีดำเนินงาน...

~๓~
๖. วิธีดำเนินงาน
๖.๑ โรงเรียนจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและพิจารณา เพื่อให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ประกาศโดยยึดหลักพิจารณาที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการคัดเลือก
๖.๒ ลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการนี้ ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว จะไม่มีข้อผูกพัน
ที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใด
ประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด
ตามลำดับ
๗. ประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนเตรีย มอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะประกาศรายชื่อผู้ผ ่านการคั ดเลื อ ก
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.๒๕๖5 ซึ่ง
ผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโรงเรียนถือเป็นสิ้นสุด ไม่สามารถเรียกร้องหรือคัดค้านอื่นใดได้
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
จะดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องกลุ่มบริหาร
งบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.๒๕๖
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

