ประกาศโรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา)
เรื่อง รับสมัครพนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนงพนักงานทําความสะอาด(เพิ่มเติม)
.................................................................................

ดวยโรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต
2 โดยไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่
8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจางทําความสะอาดบริเวณอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หองน้ํา หองสวม ตามโครงการจางพนักงานทําความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองน้ํา
หองสวมไปตามระเบียบกฎเกณฑของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้
1. ตําแหนงที่จะดําเนินจาง และเงินเดือนที่ไดรับ
1.1 พนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง พนักงานทําความสะอาด อัตราเงินเดือน 6,000 บาท
จํานวน 1 อัตรา
2. ระยะเวลาการจาง
2.1 ระยะเวลาการจาง 1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เอกสารแนบ 1)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแตละตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
4.1.1 มีสัญชาติไทย
4.1.2 อายุไมต่ํากวา 20 ปและไมเกิน 55 ป
4.1.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
4.1.4 ผูรับจางมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรงไมเปนโรคติดตออันตราย เปนที่รังเกียจแก
สังคมและมีสุขภาพจิตที่ดีไมเปนอันตรายตอตนเองและผูอื่น
4.1.5 มีความประพฤติดีและเรียบรอย ไมเสพหรือติดสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอล หรือสารเสพติดทุกชนิด
4.2 ลักษณะตองหาม
4.2.1 เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
4.2.2 เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบหรือโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
4.2.3 เปนผูที่อยูระหวางถูกพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจารกราชการไวกอนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายกําหนด

4.2.4 เปนผูบกพรรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
4.2.5 เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ ในพรรคการเมือง
4.2.6 เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกรระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4.2.7 เปนผูตองโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
4.2.8 เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ
4.2.9 เปนผูสรางความเดือดรอน แตกแยก เกิดความไมสามัคคีขึ้นในองคกร
4.3 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
4.3.1 พนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง พนักงานทําความสะอาด ไดรับวุฒิการศึกษา
ภาคบังคับ
5. การยื่นใบสมัครเพื่อเขารับการสรรหา
5.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ใหผูที่ประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
โรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา)ตําบลคลองตาล อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัยตั้งแต วันที่ 20
มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ. โรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา) ที่หองธุรการ ใน
เวลาราชการ ไมเวนวันหยุดราชการ
5.2 การสมัครเพื่อนํามายื่นพรอมใบสมัคร
5.2.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป
5.2.2 สําเนาวุฒิการศึกษา หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
5.2.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
5.2.4 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
5.2.5 สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เชนใบสําคัญการ
สมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เปนตน จํานวน 1 ฉบับ
6. เงื่อนไขในการในรับสมัคร
6.1 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในกรตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบ
สมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวา
ดวยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผล
ทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัคร และการไดเขารับครั้งนี้เปน
โมฆะ สําหรับผูนั้น

7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหา และวัน เวลา สถานที่เขารับการสรรหา
7.1 โรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา) จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหา ในวันที่
30 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ.โรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา)
7.2 ผูที่มีรายชื่อไดเขารับการสรรหาใหมาสอบสัมภาษณ ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00
น. เปนตนไป
8. หลักสูตรและวิธีการสอบ (เอกสารแนบ 2)
9. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบผานการสรรหาได ตองไดคะแนนในการสอบไมต่ํากวารอยละ 60
10. การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
10.1 การขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาไดจะเรียงลําดับจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับในกรณี
ที่มีคะแนนเทากันใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
10.2 โรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา) จะไมมีการขึ้นบัญชีผูที่ผานการสรรหาไว
11. การจัดจางผูไดรับการสรรหา
โรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา) จะทําสัญญาจางผูที่ไดรับการสรรหาตามลําดับที่ใน
บัญชีผูไดรับการสรรหา ตามจํานวน และอัตราคาจางตามที่กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560
ลงชื่อ ............................................
(นางสาวอําไพ นงคเยาว)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา)

เอกสารแนบ 1

ลําดับ
ที่
1

ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
ประกาศโรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
ตําแหนง
จํานวน
การปฏิบัติงาน
พนักงาน
2
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ทําความสะอาด ตําแหนง พื้นที่และหนาที่ปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานทําความสะอาด
-บริเวณโรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา) และพื้นที่อื่นๆซึ่งเปน
ความรับผิดชอบของโรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา)
รายละเอียดการทําความสะอาด
-การทําความสะอาดประจําวันทุกวันทําการ เวลา 07.00 น.-17.00น.
-เช็ดทําความสะอาดโตะ – เกาอี้ และอุปกรณตางๆสําหรับผูบริหาร
และเจาหนาที่ดวยน้ํายาทําความสะอาดใหแลวเสร็จกอนเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- การทําความสะอาดพื้น กวาด ถู ปดฝุนและเก็บฝุน เพื่อใหพื้นคง
ความเงางามอยูเสมอ
-ทําความสะอาดหองน้ํา กระจกเงา เทขยะและเปลี่ยนถุงขยะพรอม
ขัดเครื่องสุขภัณฑที่อยูภายในทั้งหมดใหสะอาดอยูเสมอ
- กวาดใบไม เก็บขยะในเวลา เชา – กลางวัน – เย็น
- ทําความสะอาดกรระจกภายในสํานักงานที่ไดสัมผัสทุกแหงให
สะอาดอยูเสมอ
- เทขยะลางตะกราผง ถังใสขยะพรอมเปลี่ยนถุงรองรับขยะทุกวันและ
สํารวจความเพียงพอตอการใชงานตลอดเวลา
- ทําความสะอาดรอยเปอนตามผนัง สวิตซไฟ ลูกบิดประตู
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคําสั่งของผูวาจางทุกวันตามความเหมาะสม
การทําความสะอาดประจําสัปดาห
สัปดาหละ 1 ครั้ง ในวันทําการปกติ
- ปดกวาดหยากไยตามเพดาน ฝาพนัง จุดเปอนตามที่สูง ปาย
เครื่องหมายตางๆ
- ขัดลางหองน้ํา ฝาพนังและสุขภัณฑ ภายในหองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อ
โรคและดับกลิ่น
- ทําความสะอาดเครื่องใชประเภทงานบานงานครัว เชน ตูเย็นของใช
ในครัวและบริเวณพื้นที่ใหความสะอาดอยูเสมอ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคําสั่งของผูวาจางตามความเหมาะสมปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับงานของโรงเรียน

การทําความสะอาดประจําเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง นอกเวลาวันทําการปกติ
-ซักทําความสะอาดผามานทุกแหง
- ขัด และ แว็ก น้ํายาพื้นสํานักงาน
- ทําความสะอาดสวนที่นอกเหนือจากการทําความสะอาดประจําวัน/
ประจําสัปดาห
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคําสั่งที่ไดรับหมอบหมาย
หมายเหตุ ไมสูบบุหรี่ ไมเสพสิ่งมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใดๆ ใน
ระหวางปฏิบัติงาน
เงื่อนไขในการจาง
- ตองลงชื่อและวัน เวลา มาปฏิบัติงานในเอกสารหรือสมุดที่โรงเรียน
จัดเตรียมไว หรือตามวิธีการอื่นใดที่โรงเรียนกําหนด ใหใชเปน
หลักฐานในการเบิกจายเงินในแตละเดือนดวย
- ผูรับจางทํางานบกพรอง ไมสะอาด ไมเรียบรอย หรือทํางานไดไม
ถูกตองตามขอตกลง เมื่อคณะกรรมการแจงใหผูรับจางทราบแลว
ผูรับจางไมดําเนินการแกไขภายใน 7 วัน ตามที่แจงใหทราบ ผูวา
จางสามารถบอกเลิกงานจางได
- ผูรับจางไมมาปฏิบัติงานจาง ผูวาจางมีสิทธิหักคาจางเหมารายเดือน
ของเดือนนั้น เปนรายวันวันละ 200 บาท กรณีผูรับจางใหผูอื่น
ปฏิบัติงานแทนตองเปนบุคคลในครอบครัวเทานั้น
- การปฏิบัติงานสัปดาหละ 6 วัน โดยผูว าจางเปนผูกําหนดวันหยุด
ในแตละสัปดาหและใหหยุดวันสําคัญที่เปนวันหยุดทางราชการ
- ในกรณีที่มีวันหยุดติดตอกัน ตั้งแต 3 วัน ผูรับจางตองมาทําความ
สะอาดกอนวันเปดเรียนวันแรก อยางนอยครึ่งวัน

เอกสารแนบ

หลักสูตรแลละวิธีการสรรหา
ประกาศโรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
1. ตําแหนงพนักงานทําความสะอาด
การปฏิบัติงาน
คะแนน
การประเมินสมรรถนะ(ภาคเชา)
100
-ทดสอบความรูความสามารถประสบการณประวัติสวนตัว
ทวงทีกิริยาวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเขากับเพื่อน
รวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สอบสัมภาษณ
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ

2

ใบสมัครพนักงานทําความสะอาด
โรงเรียนบานคลองตาล(กระจางจินดา)
รูปถาย 1 นิ้ว

1. ชื่อนาย นาง นางสาว .........................................นามสกุล......................................
2. เกิดวันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ....................อายุ...............ป
3. ภูมิลําเนา บานเลขที่....................หมูที่...................ตําบล.....................................................
อําเภอ....................................จังหวัด......................................
4. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่....................หมูที่................. ตําบล......................................................
อําเภอ....................................จังหวัด....................................เบอรโทรศัพท..............................
5. สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
หยา
6. วุฒิการศึกษา................................................สถาบันการศึกษา..................................................
7. บิดา/มารดา/คูสมรส
7.1 บิดาชื่อ.......................................................................
7.2 มารดาชื่อ..................................................................
7.1 คูสมรสชือ่ .................................................................

ลงชื่อ...........................................ผูสมัคร
(................................................)
ลําดับที่.......................
ผูรับใบสมัคร

....................................

