ประกาศโรงเรียนสระแก้ว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
***************************************
ด้วย โรงเรียนสระแก้ว ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 2 อัตรา อาศัยอานาจ ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่
8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว จึงขอ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด (หญิง) จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด (ชาย) จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เพศชาย และเพศหญิง อายุไม่ต่ากว่า 25 ปี บริบูรณ์
(ตาแหน่ง พนักงานขบรถยนต์ต้องเป็นชาย เท่านั้น)
2.2 ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
2.4 เป็นผู้มีความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
2.5 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันและมีใจรักในการบริการ
ไม่เสพยาเสพติด และไม่มีประวัติอาชญากรรม
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 สาเนาใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร
จานวน 1 ฉบับ
3.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3.4 สาเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2
จานวน 1 ฉบับ
3.5 รูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว
จานวน 2 รูป
3.6 หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริงที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลป์
ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้ว ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
4. กาหนดการรับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ห้ อ งกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล
โรงเรียนสระแก้ว ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จัง หวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2560
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

-25. วันคัดเลือก
คัดเลือกวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตั้ง แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยวิธีสัมภาษณ์ และสอบ
ภาคปฏิบัติ
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
6.1 สอบสั มภาษณ์ จะประเมิ นความเหมาะสมกั บต าแหน่ ง ที่จ ะจัด จ้ างจากประวั ติ ส่ว นตั ว
ประวัติการศึกษา และประวัติการทางานของผู้สมัคร และสัมภาษณ์หรือทดลองเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ใน
ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพ
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนสระแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนสระแก้ว/ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสระแก้ว (http://sakaeoschool.ac.th/) และทางเว็บไซต์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (http://www.spm7.go.th/)
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ได้
คะแนนสูง ลงมาตามลาดับ ในกรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ไ ด้คะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติงาน
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
9. การประกาศผู้สอบคัดเลือกได้
โรงเรียนสระแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลาดั บจากผู้ไ ด้คะแนนสูง ลงมา
ตามลาดับ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
10. การบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างและจัดทาสัญญาจ้างตามลาดับที่ที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยรายงานตัว
และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายสุวรรณ ทวีผล)
ผู้อานวยการโรงเรียนสระแก้ว

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนสระแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
.....................................................
ที่
1
2
3
4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
6 จัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรียน

วัน เดือน ปี
14 มิถุนายน 2560
15 - 21 มิถุนายน 2560
22 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
26 มิถุนายน 2560
3 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 09.00 น.
ตั้งแต่ 09.00 น.
เป็นต้นไป
เวลา 09.00 น.
ตั้งแต่ 08.00 น.
เป็นต้นไป

ติดรูป
รูปถ่าย
เลขที่....................................

1 นิ้ว

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

1. ชื่อ
นามสกุล
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
2. เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุถึงวันสมัคร
ปี
เดือน
วัน
3. เกิดที่ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
4. เลขที่บัตรประชาชน
ออก ณ สานักงาน
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
5. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก
ได้รับวุฒิการศึกษา
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ
7. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(รายวัน / รายเดือน / รายชั่วคราว)
เพื่อปฏิบัติงาน
สังกัดหน่วยงาน
มีระยะเวลาทางานโดยประมาณ
(วัน / เดือน / ปี)
เริ่มตั้งแต่
ถึง
ในอัตราจ้างวันละ
บาท

พิจารณารับรอง

ยื่นใบสมัครวันที่

(ลายมือชื่อ)
(

ผู้สมัคร
)

(ลายมือชื่อ)
(
เดือน

พยาน
)
พ.ศ.

ข้าพเจ้า
ตาแหน่ง
ได้พิจารณาแล้วและขอรับรองว่า ผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายเหมาะสมกับงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ จึง รับไว้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
โดยจะขออนุมัติจ้างต่อไป
(ลงมือชื่อ)
(
ตาแหน่ง

ผู้รับรอง
)

หลักฐาน สาเนาใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร 1 ฉบับ สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
ให้บติดขีรู่รปถยนต์
ถ่ายในใบสมั
ร หรืปอถ่ภาพถ่
ายบั1.5
ตรประจ
แต่เป็นงสืการจ้
างในท้องถิ1่นฉบั
กันบดาร
ส
าเนาใบอนุ1.
ญาตขั
1 ฉบับครู
ายขนาด
x 2 นิาตั้ววจประชาชน
านวน 2 รูเว้
ป นหนั
อรับรองแพทย์
ฉบับจริง

2. ให้ส่วนราชการผู้จ้างกาหนดอัตราค่าจ้างสาหรับตาแหน่งให้ชัดเจน
3. ผู้รบั รองต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
4. ในกรณีที่เงินค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างชั่วคราวจะเสียภาษี ให้หน่วยราชการ ผู้จ่ายหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามประมวลรัษฎากร และให้นาเงินส่งคลัง
5. ในกรณีไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้

