ประกาศโรงเรียนวัดเขาตะพั้น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง
-------------------------------------ด้วยโรงเรียนวัดเขาตะพั้ น มีความประสงค์ จะดาเนิน การรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
รั บ สมั ค รเพื่ อ จ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง นั ก การภารโรง (โครงการคื น ครู ใ ห้ นั ก เรี ย น)
จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 มีคุณ สมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. 2537
2.2 ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ตามหลักสูตร ประถมศึกษา พ.ศ. 2521
) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
2.4 ไม่ ดารงต าแหน่ งก านัน ผู้ ใหญ่ บ้าน สารวัต รก านัน ผู้ช่ว ยผู้ ใหญ่ บ้ าน หรือ แพทย์ป ระจาต าบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
2.5 รับ เพศชาย 1 ตาแหน่ง อายุตั้งแต่ 20 – 55 ปีบริบูรณ์
2.6 มีค วามรู้ท างด้ านช่ างปู น ช่ างไม้ ช่า งประปา ช่ างไฟฟ้ า การจัด สวนและสามารถซ่อ มบ ารุ ง
เครื่องมือช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30น.
ในวันเวลาราชการ
3.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
4. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.3 บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร พร้อมสาเนา
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี และเป็นรูปถ่าย
ครั้งเดียวกัน จานวน 2 รูป
4.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมีหนังสือ
รับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
4.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย (ฉบับจริง)

-25. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์เข้ ารับการคัดเลื อก ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ป้ายประชาสัมพั นธ์
โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
6. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องสานักบริหารโรงเรียนวัดเขาตะพั้น ตาบล โคกตะบอง อาเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี
7. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคั ด เลื อ กภายในวั น ที่ 19 ธั น วาคม 2560 ณ ป้ า ยประชาสั ม พั นธ์ โรงเรี ย น
วัดเขาตะพั้น
8. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
8.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนวัดเขาตะพั้น ให้มาทาสัญ ญาจ้างในวันที่ 20 ธันวาคม
2560
8.2 เมื่อ สิ้น สุด สัญ ญาจ้าง และจะจัด จ้างต่อ ไป จะต้ องได้รับ แจ้ง เรื่องงบประมาณแล้ว แล้วจึง ท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลงชื่อ
(นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาตะพั้น

