ประกาศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตาแหน่ง นักการภารโรง
*****************
ด้วย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เลขที่ 281 หมู่ที่ 2 ตาบลธงชัย อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคล
เพื่อจ้ า งเป็ น ลู กจ้ า งชั่ว คราว(จ้ า งเหมาบริ การ) ปฏิ บั ติหน้า ที่นั กการภารโรง ดังนั้น อาศัย ความตามหนังสื อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการครูและลูกจ้างชั่วคราว และคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบ
อานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่ อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติ
หน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท)
1.1 นักการภารโรง
จานวน
1

อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537
2.2 วุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
2.4 ไม่ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
2.5 เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
2.6 มีความรู้ ความสามารถและความชานาญทางช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ช่างไฟฟ้าที่จะ
ซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้ และมีความสามารถในการจัดสวนจะได้รับพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
เลขที่ 281 หมู่ที่ 2 ตาบลธงชัย อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่
18 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ
3.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.2 บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.3 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
4.5 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ใส่ชุดสุภาพ
ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์โดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ดังนี้
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
4.8 ใบกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้อง
มีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
4.9 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
5. วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก
จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
5.1 สอบภาคปฏิบัติ
5.2 สอบสัมภาษณ์และความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ห้องทานตะวัน อาคาร 1 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (111) ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
6. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
6.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกทั้งสองภาครวมกันไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่อยู่ลาดับเลขที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงโดยไม่มีการ
ขึ้นบัญชี
6.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ภายใน
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และเว็ปไซต์ www.wdk.ac.th
6.3 จะดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงเรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องสานักงาน
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(นายวีระ ใจแสน)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

