ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
-----------------------------------ดวยโรงเรียนเพิ่มวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประสงคจะรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนั้น อาศัยอํานาจตามคําสัง่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และ
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนี้
1. ตําแหนงและรายละเอียดการจาง
1.1 ตําแหนงอัตราจางปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา
1.2 ลักษณะการจาง โดยวิธีการจางเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.3 งบประมาณที่ใช : งบดําเนินงาน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท
2. ขอบขายงานที่ใหปฏิบตั ิ
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตาง ๆ รวมทั้ง
ระบบ i - Office
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย และจัดเก็บรักษาดูแล ใหเปนระเบียบเรียบรอย
2.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูล
การจัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอื่นๆ ชุมชนและ
ทองถิ่น การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัตขิ องผูสมัคร
3.1 มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3.2 มีความรูความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบขายภาระงาน ตามที่ระบุไวใน
ประกาศฉบับนี้
3.3 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี
3.4 มีสัญชาติไทย
3.5 มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ
3.6 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.7 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
/3.8 ไมเปน...

-๒3.8 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
3.9 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.10 ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
3.11 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
4. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร
4.1 การรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
โรงเรียนเพิ่มวิทยาตั้งแตวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2561 ไมเวนวันหยุดราชการ
4.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว ถายคราวเดียวกัน
ไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ใหเขียนชื่อ – สกุลหลังรูปดวย)
2) สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
๓) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ตามวุฒิการศึกษาที่ใช
สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
6) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เปนตน
จํานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว นามสกุล ในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน)
7) ใบรับรองแพทย จากแพทยผูมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ซึ่งออกหนังสือให
ไมเกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
เอกสารที่นํามาแสดงในวันรับสมัครตองนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงดวย
4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
1. ผูสมัครตองมาสมัครดวยตนเอง และตองแตงกายใหสุภาพ เรียบรอยตามประเพณีนิยม
2. ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให
ถูกตองครบถวน (สําเนาถูกตองทุกฉบับ) ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
/4.4 ประกาศ...

-34.4 ประกาศผูมีสิทธิส์ อบคัดเลือก
โรงเรียนเพิ่มวิทยา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกภายในวันที่ 26 ตุลาคม
2561 ณ โรงเรียนเพิ่มวิทยา และทางเว็บไซต http://permwit.ac.th
4.5 วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม 2561 ตามตารางคัดเลือก ดังนี้
คะแนนเต็ม
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
หมายเหตุ
100 คะแนน
วันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม 2561
เวลา 10.00 น.
สอบขอเขียน
50
เวลา 13.00 น.
ประเมินความเหมาะสมกับ
50
ตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
5. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
5.1 จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียน วิชาในเรื่องตอไปนี้
1) ความรูดานงานสารบรรณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
๒) ความรูดานคอมพิวเตอร และการใชเครื่องใชสํานักงาน
๓) ความรอบรูทั่วไป
๔) ความสามารถในการใชภาษาไทย
5.2 จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
โดยพิจารณาจากคุณลักษณะสวนบุคคล เชน ประวัติการทํางาน ประสบการณ ความรอบรูงานในหนาที่
ความซื่อสัตย มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทน และเสียสละ
เจตคติการปฏิบัติงาน การชวยเหลือ และการใหบริการที่ดี
6. เกณฑการตัดสินการคัดเลือก
ผูสมัครตองผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก โดยตองไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ 60 โดยเรียงลําดับผูที่ไดคะแนนจากสูงลงมาต่ํา หากคะแนนเทากันใหผูที่ไดคะแนนสอบขอเขียน
มากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนเทากันอีกใหผูที่ไดคะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน ง
(สอบสัมภาษณ) มากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา และหากคะแนนเทากันอีกใหผสู มัครกอนอยูในลําดับที่สูงกวา
7. การประกาศรายชื่อผูผา นการคัดเลือก
โรงเรีย นเพิ่มวิทยาจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ
โรงเรียนเพิ่มวิทยา และทางเว็บไซต http://permwit.ac.th ทั้งนี้ การรายงานตัวและทําสัญญาจางจะจาง
เมื่อไดรับจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/8. การขึ้นบัญชี...

-48. การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชี
เมื่อจางไดครบตามจํานวนตําแหนงวางที่ป ระกาศรับสมัคร เมื่อจางครบแลว บัญ ชีนั้นเปนอัน
ยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 256๑
(นายธีระยุทธ ศรีปยะรัตนกุล)
ผูอํานวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา

กําหนดการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนอัตราจางปฏิบตั ิงานธุรการโรงเรียน
(แนบทายประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา ประกาศ ณ วันที่ ๑2 ตุลาคม 2561)

......................................
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมิสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
ดําเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวและทําสัญญาจาง

ตั้งแตวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2561
วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2561 (ไมเวนวันหยุดราชการ)
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
วันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม 2561
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
จะจางเมื่อไดรับจัดสรรเงินงบประมาณจากสพฐ.

