ประกาศ โรงเรียนวัดประสาทวิถี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดโรงเรียนวัดประสาทวิถี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
-----------------------------ด้วย โรงเรียนวัดประสาทวิถี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ งานธุรการโรงเรียน ตามนโยบายลดภาระครูของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแนว
ทางการบริหารลูกจ้างชั่วคราวที่จา้ งด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2560 อาศัย อานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560

สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนวัดประสาทวิถี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตาแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว จานวน ๑ อัตรา
1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานธุรการ
1.3 อัตราค่าจ้าง : 9,000 บาท/เดือน
1.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : ตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
2. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำทีก่ ำรปฏิบัติงำน
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ E-Office
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูลการ
จัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
.../(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง

-๒(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่งที่รับสมัคร
5. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วย
ตนเอง ณ โรงเรียนวัดประสาทวิถี ตาบลบางแก้ว อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด
6.2 ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองการสาเร็จการศึ กษา ที่แสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
และจะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ซึ่ง
ระบุวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ชุด
6.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
6.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 จานวน 1 ฉบับ
6.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล ใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง และสาเนา จานวน 1 ฉบับ
7. เงื่อนไขกำรสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้
มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในใบสมั ค ร พร้ อ มทั้ ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
.../อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ

-3อัน มีผ ลทาให้ ผู้ ส มัครไม่มีสิ ทธิ ส อบตามประกาศรับสมัครดังกล่ าว ให้ ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสอบคั ด เลื อ กครั้ ง นี้ เ ป็ น โมฆะ และหากตรวจสอบภายหลั ง พบว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนด
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนวัดประสาทวิถี จะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจัดจ้าง
(แล้วแต่กรณี) และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
8. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
โรงเรี ย นวัดประสาทวิถี จะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธ์เ ข้ารับการคัดเลื อ ก ภายในวันที่ ๒๖
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนวัดประสาทวิถี
9. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
โรงเรีย นวัดประสาทวิถี จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ธุรการโรงเรียน ดังนี้
๙.๑ ดาเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน วิชาในเรื่องต่อไปนี้
๑) ความรู้ด้านงานสารบรรณ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องใช้สานักงาน
๓) ความรอบรู้ทั่วไป
๔) ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
๙.๒ ดาเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดย
พิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ประวัติการทางาน ประสบการณ์ ความรอบรู้งานในหน้าที่ความ
ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทน และเสียสละเจตคติการ
ปฏิบัติงาน การช่วยเหลือ และการให้บริการที่ดี
10. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก
ดาเนินการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดประสาทวิถี
ตาบลบางแก้ว อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตามตารางคัดเลือก ดังนี้
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
๑๐๐ คะแนน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๖๑
สอบข้อเขียน
๕๐
เวลา ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สอบ
สัมภาษณ์)

๕๐

.../11. เกณฑ์การตัดสิน

-411. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก โดยต้องได้คะแนนไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับผู้ที่ได้คะแนนจากสูงลงมาต่า หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบ
ข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า
12. กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก
โรงเรียนวัดประสาทวิถี จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดประสาทวิถี โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมา
ตามลาดับ
13. กำรยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
13.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กาหนด
13.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง
13.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสั่งจ้าง
13.3 ได้ดาเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามตาแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว
14. กำรเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและกำรจัดทำสัญญำจ้ำง
การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกของ
โรงเรียนวัดประสาทวิถี เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ จะต้องทราบประกาศผล
การคัดเลือกนั้นเอง ทั้งนี้ ในวันที่จัดทาสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงาน
ใด ๆ และผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด จะถือว่าสละสิทธิในการทาสัญญาจ้าง นั้น ซึ่ง
จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกลาดับที่ถัดไปเพื่อทาสัญญาจ้างแทนโดยทันที และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้
15. เงื่อนไขกำรจ้ำง
การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลื อกในตาแหน่งลูกจ้างชั่ว คราว ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน สังกัดโรงเรียนวัดประสาทวิถี นี้ ถือเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงเรียนวัดประสาทวิถี สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่มีผลผูกพัน
การนาไปสู่การเปลี่ยนตาแหน่งเป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจา หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แต่อย่างใด และจะดาเนินการจัดจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรเรื่องงบประมาณแล้ว เป็นต้นไป
อนึ่ง หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ จะไม่พิจารณาจ้างหรือ
ยกเลิกคาสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
( นายมลตรี คาแผลง )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประสาทวิถี

กำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน สังกัดโรงเรียนวัดประสำทวิถี
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดประสาทวิถีประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)
......................................
ประกาศรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
รับสมัคร
วันที่ ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลา
ราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
ดาเนินการคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
จะจ้างเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากสพฐ.

เลขที่ผู้สมัคร......................

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ติดรูปถ่าย
1 x 1.5 นิ้ว

สังกัด โรงเรียนวัดประสาทวิถี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

…………………………………………..

ด้วยข้าพเจ้า มีความประสงค์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
สังกัดโรงเรียนวัดประสาทวิถี จึงขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นพร้อมนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็นหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .........................................................ศาสนา............เชื้อชาติ...........
สัญชาติ..................... เกิดวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. .................... อายุ................ปี (นับถึงวัน
สมัครวันสุดท้าย) ( ) บัตรประจาตัวประชาชน / ( ) บัตรอื่น ๆ (ระบุ).......................................................................
เลขที่.......…................................................ ออกให้โดย.......................................... วันหมดอายุบัตร...............................
2. วุฒิการศึกษา (อักษรย่อ) ............................. วิชาเอก................................................................................
สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา...........................................................................เมื่อ ปี พ.ศ. ......................................
3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยเร็ว บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.............ตาบล..........................................
อาเภอ......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์..........................
4. หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
( ) สาเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
( ) ระเบียนแสดงผลการเรียน
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) ใบรับรองแพทย์
( ) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผู้สมัคร
(..........................................................)
วันที่................เดือน...............................พ.ศ..................
( ) ได้ตรวจสอบเอกสาร โดยเทียบกับฉบับ แล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ตรงกัน และผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานไว้ตรง
ตามประกาศรับสมัครแล้ว
( ) ไม่ครบ (ขาด).................................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้รบั สมัคร
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วปรากฏว่า
( ) ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติ เพราะ.........................................................
................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจ
(..................................................)
ตาแหน่ง........................................................

