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ประกาศโรงเรียนนานอยวิทยา
เรื่อง รับสมัครพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล
ตําแหนงธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูใหนักเรียน)
----------------------------------------------------ดวยโรงเรียนนานอยวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
มีความประสงคจะรับสมัครพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล ตําแหนงธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูใหนักเรียน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร
1.1. พนักงานจางเหมาบริการการรายบุคคล ตําแหนงธุรการโรงเรียน
1.2. อัตราเงินเดือน 9,000 บาทตอเดือน
1.3. ระยะเวลาการจาง 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562
2. ขอบขายหนาที่และลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
2.1. งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียน และหนังสือราชการตาง ๆ
รวมทั้งระบบ AMSS++
2.2. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเปนระเบียบเรียบรอย
2.3. งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูลการจัดทํา
รายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
2.4. การประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอื่น ๆ ชุมชนและทองถิ่น การ
ใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
2.5. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณ สมบัติข องผูสมัคร
3.1. คุณ สมบัติทั่ว ไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(5) ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนด ใน
กฎ ก.ค.ศ.
/ (6) ไมเปน...
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(6) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(7) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(8) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(9) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจองคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(12) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ
(13) ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง หามพระภิกษุสามเณร
หรือวิชาชีพ หรือสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ พ.ศ. 2538
3.2. คุณ สมบัติเฉพาะตําแหนง
(1) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
(2) มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ ตามขอบขายภารกิจและหนาที่
ของตําแหนง
(3) มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตได
4. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเอง ณ ไดที่
โรงเรียนนานอยวิทยา ตําบลหาดงิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 9.00-16.30 น.
5. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร
5.1. รูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน
6 เดือน จํานวน 3 รูป
5.2. สําเนาหลักฐานการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวนอยางละ 1 ชุด ทีแ่ สดงวา
เปนผูม ีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครในขอ 3.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด
จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ หากปรากฏ
ภายหลังวาผูสมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัครหรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด จะถือวา
ผูสมัครรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติและไมมีสิทธิทําสัญญาจางในตําแหนงที่สมัคร
5.3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ชุด
5.4. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ในสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐาน
การสมัครไมตรงกัน) จํานวน 1 ชุด
* ทั้งนี้ใหผูสมัครเขียนรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
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6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ โดยเรียงลําดับตามใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายใน วันที่ 26
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ติดประกาศ ณ โรงเรียนนานอยวิทยา และทางเพจ Facebook “Pr.โรงเรียนนานอยวิทยา Nanoywittaya School” https://www.facebook.com/Pr.โรงเรียนนานอยวิทยา-Nanoywittaya-School202872210253526/
7. วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนนานอยวิทยา จะดําเนินการสอบเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน โดยวิธีการสอบความรูความสามารถ และความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้
ความรูความสามารถ (50 คะแนน) เวลา 09.00 – 10.30 น.
สอบปฏิบัติการใชงานคอมพิวเตอร (ในเวลา 1.30 ชั่วโมง)
- พิมพหนังสือราชการ 10 คะแนน
- พิมพบันทึกขอความ 10 คะแนน
- พิมพสรางตารางคํานวณ โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel
พรอมใชสูตรคํานวณ 10 คะแนน
- สรางตารางงาน โดยใชโปรแกรม Microsoft Word 10 คะแนน
- จัดทําเสนองาน Microsoft PowerPoint เรื่องใดก็ได 10 คะแนน
ความเหมาะสมกับตําแหนง (50 คะแนน) เวลา 11.00 น. เปนตนไป
โดยการสอบสัมภาษณ พิจารณาดังนี้
- พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา (10 คะแนน)
- พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน)
- พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
- พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ (10 คะแนน)
8. วัน เวลา สถานที่ ที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนนานอยวิทยา จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ โรงเรียนนานอยวิทยา
9. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองไดคะแนนในแตละภาคตามหลักสูตร ไมนอยกวา รอยละ 60
กรณี ที่มีผูได คะแนนรวมเทากัน จะจัด ลําดั บที่โดยให ผูที่ไดคะแนนสอบขอเขียนมากกว าอยูในลําดั บ ที่ดี กวา หาก
คะแนนสอบขอเขียนเทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนสอบปฏิบัติการใชงานคอมพิวเตอรมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หาก
คะแนนสอบปฏิบัติการใชงานคอมพิวเตอรเทากันอีกใหผูที่ไดคะแนนสอบสัมภาษณมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หาก
คะแนนสอบสัมภาษณเทากันอีก ใหผูที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูลําดับที่ดีกวา การตัดสินถือเปนที่เด็ดขาด
จะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได
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10. การประกาศผลและการขึ้นบัญ ชีผ ูผ านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ติดประกาศ หนาหอง
ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น และท างเพ จ Facebook “Pr.โรงเรี ย นนาน อ ยวิ ท ยา - Nanoywittaya School”
https://www.facebook.com/Pr.โรงเรียนนานอยวิทยา-Nanoywittaya-School-202872210253526/
10.1. โดยประกาศจากผูที่ไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปนอย ในกรณีที่คะแนนเทากันใหผูสมัคร
ที่ไดคะแนนสอบ (สอบขอเขียนหรือภาคปฏิบัติ) ที่มากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากคะแนนสอบ (สอบขอเขียนหรือ
ภาคปฏิบัติ) เทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่ดีกวา
10.2. บัญชีผูผานการคัดเลือกใชไดไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ขึ้นบัญชี
10.3. ผูผานการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนง
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
(3) ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง
(4) บัญชีผูผานการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหมแลว
(6) เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
แลวแตกรณี
11. การทําสัญ ญา
จะดําเนินการจางไดตอเมื่อไดรับแจงจัดสรรเงินงบประมาณแลวเทานั้น
12. เงื่อนไขการจาง
12.1. เปนการจางไมมีขอผูกพันที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา
พนักงานราชการ หรือขาราชการ หากผูใดประสงคจะบรรจุเปนพนักงานราชการหรือขาราชการตองดําเนินการสมัคร
และสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและ
องคกรกลางกําหนดตามลําดับ
12.2. ไมมีการเลื่อนอัตราคาจาง
12.3. หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือมีความรูความสามารถ ความ
ประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจบอกเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา และไมตองรอให
ครบสัญญาจาง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายฉลามชัย สกุลโพน )
ครูโรงเรียนนานอยวิทยา รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนนานอยวิทยา
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กําหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน
โรงเรียนนานอยวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
-------------------------------------------------- ประกาศรับสมัคร
 รับสมัคร (เวลา 9.00 – 16.30 น.)
(ไมเวนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนนานอยวิทยา
 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
 ดําเนินสอบการคัดเลือก
 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
 รายงานตัวเพื่อทําสัญญาจาง

ภายในวันที่ 11-18 ตุลาคม 2561
ภายในวันที่ 19-25 ตุลาคม 2561
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 22561
วันที่ 27 ตุลาคม 2561
วันที่ 28 ตุลาคม 2561
เมื่อไดรับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ.

** การทําสัญญาจาง **
เมื่อไดรับหนังสือการแจงจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมาณจากทางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 แลว เทานั้น

