ประกาศ โรงเรียนวัดเจริญผล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดโรงเรียนวัดเจริญผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
-----------------------------ด้ว ย โรงเรีย นวั ดเจริญ ผล ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครสวรรค์ เขต 2 จะ
ด ำเนิ น กำรคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เป็ น ลู ก จ้ ำ งชั่ วครำวปฏิ บั ติ ง ำนธุร กำรโรงเรี ย น ตำมนโยบำยลดภำรครู ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไป
ตำมแนวทำงกำรบริห ำรลูก จ้ำงชั่ วครำวที่ จ้ำงด้วยเงินงบประมำณรำยจ่ำย สัง กั ด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2560 อำศัย อำนำจตำมคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่
1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว จึงประกำศรับ
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน สังกัดโรงเรียนวัดเจริญผล สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง : ลูกจ้ำงชั่วครำว
1.2 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ : งำนธุรกำร
1.3 อัตรำค่ำจ้ำง : 9,000 บำท/เดือน
1.4 ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน : ตั้งแต่วันลงนำมในสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562
2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
2.1 งำนธุรกำร สำรบรรณ จัดเก็บเอกสำร หลักฐำนทะเบียนและหนัง สือรำชกำรต่ำง ๆรวมทั้ง
ระบบ E-Office
2.2 งำนกำรเงิน และงำนพัสดุ จัดทำทะเบียนคุมกำรเงิน จัดลงทะเบียน คุมกำรเบิกจ่ำย กำร
จัดเก็บ รักษำดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.3 งำนข้อมูลสำรสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล กำรสำรวจและบันทึกข้อมูลกำร
จัดทำรำยงำนข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งำนประสำนงำน กำรติดต่อสือ่ สำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น กำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำร หรือติดต่อรำชกำร
2.5 งำนอื่น ๆ ที่ผบู้ ังคับบัญชำมอบหมำย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) อำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบรู ณ์
(3) เป็นผู้ที่ เลื่อ มใสในกำรปกครองระบอบประชำธิป ไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ท รงเป็น
ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่ สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ
(11) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออกเพรำะกระท ำผิ ด ตำมระเบี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรหรือกฎหมำยอื่น
(12) ไม่ เ ป็ น ผู้ เคยกระท ำกำรทุ จ ริต ในกำรสอบเข้ำรั บ รำชกำรหรือ เข้ ำปฏิ บั ติง ำนใน
หน่วยงำนของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
วุฒิ ก ำรศึก ษำระดับ ประกำศนี ยบั ต รวิชำชี พ (ปวช.) ขึ้น ไป ในสำขำวิชำที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนด้วยตนเอง
ณ โรงเรียนวัดเจริญผล ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่ำงวันที่ 16 - 24 ตุลำคม
พ.ศ. 2561 ในวันและเวลำรำชกำร
6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกตำมแบบที่กำหนด
6.2 ประกำศนียบัตร หนังสือรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ ที่แสดงว่ำเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและ
จะต้องส ำเร็จ กำรศึก ษำก่อ นวันเปิดรับสมั ครวันสุดท้ำย พร้อมระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ซึ่งระบุ
วิชำเอก (ฉบับภำษำไทย) ฉบับจริงและสำเนำ
จำนวน 1 ชุด
6.3 บัตรประจำตัวประชำชน (ที่ยังไม่หมดอำยุ) ฉบับจริงและสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนฉบับจริง และสำเนำ
จำนวน 1 ฉบับ
6.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่ เกิ น 1 เดือน และแสดงว่ำ ไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ.
ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553
จำนวน 1 ฉบับ
6.6 รู ป ถ่ ำ ยหน้ ำ ตรงไม่ ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่ น ตำด ำ ขนำด 1 นิ้ ว ซึ่ ง ถ่ ำ ยมำแล้ ว
ไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 3 รูป

-36.7 หลัก ฐำนอื่ น ๆ เช่ น หนัง สือ ส ำคัญ กำรเปลี่ยนชื่อ ชื่ อสกุ ล (ในกรณี ที่ ชื่อ – ชื่อนำมสกุ ล
ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญกำรสมรส ใบสำคัญกำรหย่ำ (ถ้ำมี) ฉบับจริง และสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
7. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้ส มั ครเข้ำรับ กำรคัดเลือกจะต้องรับ ผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ำเป็น ผู้มี
คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐำน
ในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้ส มัครไม่ ว่ำด้วยเหตุใด ๆ อั นมีผ ลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับ กำรสอบคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่กำหนด หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดย
เป็นเท็จ โรงเรียนวัดเจริญผล จะไม่พิจำรณำจัดจ้ำง หรือยกเลิกกำรจัดจ้ำง (แล้วแต่กรณี) และจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ มิได้
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนวัดเจริญผล จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิท ธ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 25 ตุลำคม
พ.ศ.2561 ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ของโรงเรียนวัดเจริญผล
9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนวัดเจริญผล จะดำเนิ นกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ ธุรกำร
โรงเรียน ดังนี้
9.1 ภำค ก. ข้อเขียน (ถ้ำมี) คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยทดสอบควำมรู้ทำงด้ำนงำนสำรบรรณ
9.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถ (คะแนน 50 คะแนน)
กำรสอบภำคปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้งำนในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9.2 ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)
ประเมินควำมเหมำะสมของบุคคล (สัมภำษณ์) โดยประเมินจำก
9.2.1 พิจำรณำจำกประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ (10 คะแนน)
9.2.2 พิจำรณำจำกบุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ (10 คะแนน)
9.2.3 พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ (10 คะแนน)
9.2.4 พิจำรณำจำกกำรมีปฏิภำณไหวพริบ (10 คะแนน)
9.2.5 พิจำรณำจำกเจตคดี อุดมกำรณ์ (10 คะแนน)
10. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน เดือน ปี

เวลำ

26 ตุลำคม พ.ศ.2561 09.00 – 10.00 น.
10.30 – 11.30 น.
13.00 น.เป็นต้นไป

กระบวนกำรคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
2. สอบภำคปฏิบัติ
3. สอบสัมภำษณ์

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

สำหรับสถำนที่ในกำรสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทรำบพร้อมกับประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก

-411. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ต้องได้คะแนน
รวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ของทุกภำค และรวมกัน โดยจะเรียงลำดับที่จำกผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจำกมำก
ไปหำน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภำค ก. มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่
สูงกว่ำ หำกได้คะแนนภำค ก. เท่ำกันอีกให้ผู้ที่ ได้คะแนน ภำค ข. มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ สูงกว่ำ ถ้ำยังได้
คะแนนเท่ำกันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภำค ค. มำกกว่ำอยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ และหำกยังมีคะแนนภำค ค. เท่ำกันอีก จะ
ให้ผู้มีเลขประจำตัวผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่สูงกว่ำ
12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนวัดเจริญผล จะประกำศรำยชื่อผู้ ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยใน 29 ตุลำคม พ.ศ.2561
ณ ป้ ำยประชำสั ม พั น ธ์ โรงเรียนวัด เจริญ ผล และทำงเว็บ ไซต์ http://www.nsw2.go.th โดยจะประกำศ
เรียงลำดับที่จำกผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมำตำมลำดับ
13. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมือ่ ผู้นนั้ มีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
13.1 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพื่อเข้ำรับกำรสั่งจ้ำง ในวัน เวลำ ที่กำหนด
13.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิกำรจ้ำง
13.3 ผู้นั้นไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมกำหนดเวลำกำรสั่งจ้ำง
13.3 ได้ดำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกครบตำมตำแหน่งว่ำงที่ประกำศรับสมัครแล้ว
14. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดทาสัญญาจ้าง
กำรเรียกตัวผู้ ได้รับ คัดเลือกท ำสัญ ญำจ้ำงครั้ง แรกจะใช้ก ำรประกำศผลกำรคั ดเลือ กของ
โรงเรียนวัดเจริญผล เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้ำที่ของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกที่จะต้องทรำบประกำศผลกำร
คัดเลือกนั้นเอง ทั้งนี้ ในวันที่จัดทำสัญญำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในกำรเป็นลูกจ้ำงหน่วยงำนใด ๆ
และผู้ที่ไม่ไปรำยงำนตัวและจัดทำสัญญำจ้ำงตำมกำหนด จะถือว่ ำสละสิทธิในกำรทำสัญญำจ้ำง นั้น ซึ่งจะเรียกผู้
ได้รับคัดเลือกลำดับที่ถัดไปเพื่อทำสัญญำจ้ำงแทนโดยทันที และจะเรียกร้องสิทธิใดในภำยหลังมิได้
15. เงื่อนไขการจ้าง
กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผำ่ นกำรคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน
สังกัดโรงเรียนวัดเจริญ ผล นี้ ถือ เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดโรงเรียนวัดเจริญ ผล ส ำนัก งำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ไม่มีผล ผูกพันกำรนำไปสู่ก ำร
เปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำ หรือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่อย่ำงใด
และจะดำเนินกำรจัดจ้ำงได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งกำรจัดสรรเรื่องงบประมำณแล้ว เป็นต้นไป
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 16 ตุลำคม พ.ศ.2561

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนวัดเจริญผล
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเจริญผล ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)
***************************
ประกำศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
ดำเนินกำรคัดเลือก
-สอบข้อเขียน
-สอบภำคปฏิบัติ
-สอบสัมภำษณ์
ประกำศผลกำรคัดเลือก
รำยงำนตัวเพื่อทำสัญญำจ้ำง

วันที่ 16 ตุลำคม 2561
ระหว่ำงวันที่ 16 - 24 ตุลำคม 2561
(ในวันและเวลำรำชกำร)
ภำยในวันที่ 25 ตุลำคม 2561
วันที่ 26 ตุลำคม 2561 เวลำ 09.00 – 10.00 น.
วันที่ 26 ตุลำคม 2561 เวลำ 10.30 – 11.30 น.
วันที่ 26 ตุลำคม 2561 เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป
ภำยในวันที่ 29 ตุลำคม 2561
ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2561

เลขที่ผู้สมัคร......................

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียน

ติดรูปถ่าย
1 x 1.5 นิ้ว

สังกัด โรงเรียนวัดเจริญผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
…………………………………………..
ด้วยข้ำพเจ้ำ มีควำมประสงค์กำรคัดเลือกเป็นอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำร สังกัด โรงเรียนวัดเจริญผล จึง
ขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นพร้อมนำเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำเป็นหลักฐำนประกอบกำรสมัคร ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นำย, นำง, นำงสำว) .......................................................................ศำสนำ..............
เชื้อชำติ...............สัญชำติ............. เกิดวันที.่ ...........เดือน....................................พ.ศ. ................ อำยุ...............ปี
(นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย) ( ) บัตรประจำตัวประชำชน / ( ) บัตรอื่น ๆ (ระบุ)...............................................
เลขที่.......…............................................. ออกให้โดย...................................... วันหมดอำยุบัตร...........................
2. วุฒิกำรศึกษำ (อักษรย่อ) ................................ วิชำเอก....................................................................
สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำ..................................................................เมือ่ ปี พ.ศ. ......................................
3. ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้โดยเร็ว บ้ำนเลขที่.....................หมู่ท.ี่ ..........ตำบล.......................................
อำเภอ..................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์..........................
4. หลักฐำนที่แนบพร้อมใบสมัคร จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ ดังนี้
( ) สำเนำประกำศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ( ) ระเบียนแสดงผลกำรเรียน
( ) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
( ) สำเนำทะเบียนบ้ำน
( ) ใบรับรองแพทย์
( ) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผูส้ มัคร
(..........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ...............
( ) ได้ตรวจสอบเอกสาร โดยเทียบกับฉบับ แล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ตรงกัน และผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานไว้ตรง
ตามประกาศรับสมัครแล้ว
( ) ไม่ครบ (ขาด).................................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้รับสมัคร
(................................................)
ตาแหน่ง................................................

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

