ประกาศโรงเรียนวัดเพรางาย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
----------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนวัดเพรางาย จะดาเนินการคัดเลือ กบุคคลเพื่ อเป็นลูกจ้ างชั่วคราวปฏิบัติง าน
ธุ ร การโรงเรี ย น สั ง กั ด โรงเรี ย นวั ด เพรางาย อาศั ย อ านาจตามหนั ง สื อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๗๗/๒๘๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรร
อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนวัดเพรางาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน ๑ อัตรา
๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ
รวมทั้งระบบ E-Office
๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๒.๔ งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
๒.๕ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สาหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท)
๔. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
ณ โรงเรียนวัดเพรางาย ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
๖. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๖.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๒ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป ฉบับจริงและสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป
๖.๗ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ให้รับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

๗. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ สมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัค รจริง และจะต้องกรอกรายละเอี ยดต่าง ๆ ในใบสมัค ร พร้อ มทั้ง ยื่ น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมี
ผลทาให้ผู้สมัค รไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดัง กล่าว ให้ถือ ว่าการรับสมั ครและการเข้ารับการสอบ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือรายงานข้อมูล
ในเอกสารเป็นเท็จ โรงเรียนวัดเพรางาย จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนวัดเพรางาย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดเพรางาย
๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรี ย นวั ด เพรางาย จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ธุรการโรงเรียน โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
๙.๑ ความรู้ความสามารถ (คะแนน ๕๐ คะแนน)
ความรู้ด้านงานสารบรรณ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
๙.๒ ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน ๕๐ คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก
๙.๑.๑ พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (๑๐ คะแนน)
๙.๑.๒ พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (๑๐ คะแนน)
๙.๑.๓ พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ (๑๐ คะแนน)
๙.๑.๔ พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (๑๐ คะแนน)
๙.๑.๕ พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ์ (๑๐ คะแนน)
๑๐. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
สถานที่สอบ ณ โรงเรียนวัดเพรางาย
วัน เดือน ปี
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

การคัดเลือก
ความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม
คะแนน ๕๐ คะแนน

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ความรู้ความสามารถ
(สอบข้อสอบ)

คะแนน ๕๐ คะแนน

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ ผ่า นการคั ดเลือ กภาคความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกั บต าแหน่ง ต้ องได้
คะแนนรวมกัน ๒ ภาค ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไป
หาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนน ภาคความรู้ความสามารถเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ไ ด้
เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
๑๒. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรีย นวั ด เพรางาย จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการคั ด เลื อก ภายในวั นที่ ๘ พฤศจิ กายน
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดเพรางาย โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด มาตามลาดับ และรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๑๓. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กาหนด
๑๓.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง
๑๓.๓ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสั่งจ้าง
๑๓.๔ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกาหนดเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๑๓.๕ หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิก
๑๔. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดทาสัญญาจ้าง
การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและ
ขึ้นบัญชีของโรงเรียนวัดเพรางาย เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบ
ประกาศการขึ้นบั ญชี สาหรั บการเรีย กตัวครั้ง ต่อ ๆ ไป จะมีหนัง สือเรียกตั วตามลาดั บที่ขึ้น บัญ ชีไ ว้โดย
ทางจดหมายลงทะเบี ยนหรื อ ประสานทางโทรศั พท์ ตามที่ ร ะบุ ข้อ มู ล ไว้ ในใบสมัค ร ทั้ง นี้ ในวั นที่ จัด ท า
สัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผู กพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด จะถือว่าสละสิทธิในการทาสัญญาจ้าง โรงเรียนวัดเพรางาย จะเรียกผู้ได้รับ
คัดเลือกลาดับที่ถัดไปเพื่อทาสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางปวีณ์รัตน์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเพรางาย

กาหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเพรางาย ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
-------------------------------------------------ประกาศรับสมัคร

วันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

รับสมัคร

ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบ

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง

จะจ้างเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ

ลาดับที่ใบสมัคร..................
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดเพรางาย
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

รูปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล..................................................................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา..........................................
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุ..........ปี............เดือน............วัน
๓. เกิดที่ตาบล....................................อาเภอ........................................จังหวัด...................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน......................................ออก ณ สานักงาน...................................
เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ตาบล..............................................
อาเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์..............................................
๖. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก.........................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา............................../วิชาเอก..............................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ.................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
สาเนาวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า ๑ ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)....................................................................................................
ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร
(...................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ. ....................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) หลักฐานครบ
( ) หลักฐานไม่ครบ

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................
.............................................................................

ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(...........................................)
ตาแหน่ง……………………………………………………
วันที่............/............................./.....................

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ
(.............................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่................./............................/.....................

