ประกาศโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
เรื่อง การรับสมัครพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล
ตําแหนง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูใหนักเรียน)
---------------------------------------------------------ดวย โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) มีความประสงคเปดรับสมัครบุคคลเพื่อจางเปน
พนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล โครงการคืนครูใหนักเรียน ตําแหนงธุรการโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร
1.1 พนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล ตําแหนงธุรการโรงเรียน
1.2 อัตราเงินเดือน 9,000 ตอเดือน จํานวน 1 อัตรา
1.3 ระยะเวลาการจาง 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562
2. ขอบขายหนาที่และลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตาง ๆ
รวมทั้งระบบ AMSS++
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเปนระเบียบ
เรียบรอย
2.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูล
การจัดทํารายงานขอมูล จัดสง และรับขอมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอื่น ๆ ชุมชนและทองถิ่น
การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณ สมบัติข องผูสมัคร
3.1 เปนผูมีคุณ สมบัติทั่ว ไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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(5) ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(8) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(9) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ
(13) ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง หามพระภิกษุ
สามเณร หรือวิชาชีพ หรือสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ พ.ศ. 2538
3.2 คุณ สมบัติเฉพาะตําแหนง
(1) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
(2) มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ ตามขอบขายหนาที่และ
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
(3) มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได
4. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร
ผูสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเอง ไดที่
โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ระหวางวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 ไมเวนวันหยุดราชการ
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.
5. เอกสารและหลักฐานที่จ ะตองนํามายื่นในวันสมัคร
5.๑ รูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
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วาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครในขอ 3.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด
จะถือกฏหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ หากปรากฏ
ภายหลังวาผูสมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัครหรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด จะถือวาผูสมัคร
รายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติและไมมีสิทธิทําสัญญาจางในตําแหนงที่สมัคร
5.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ชุด
5.4 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.2549 จํานวน 1 ฉบับ
5.5 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่
ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวน 1 ชุด
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ โดยเรียงลําดับตามใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันที่ 22 ตุลาคม
2561 ติดประกาศ ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) และทาง facebook ของ
โรงเรียน ชื่อ PRwatthathong uttaradit
7. วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) จะดําเนินการสอบเพื่อคัดเลือก โดยวิธีการสอบขอเขียน
50 คะแนน สอบภาคปฏิบัติ 30 คะแนน และประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
การสอบขอเขียน (50 คะแนน) เวลา 09.00 – 10.30 น.
ความรูความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร
งานทะเบียน งานพัสดุของสถานศึกษา
การสอบภาคปฏิบัติ (30 คะแนน) เวลา 11.00 – 12.00 น.
สอบปฏิบัติการใชงานคอมพิวเตอร (ในเวลา 1 ชั่วโมง)
- พิมพหนังสือราชการ 10 คะแนน
- พิมพสรางตารางคํานวณ โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel
พรอมใชสูตรคํานวณ 10 คะแนน
- สรางตาราง โดยใชโปรแกรม Microsoft Word 10 คะแนน
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ความเหมาะสมกับตําแหนง (20 คะแนน) เวลา 13.00 น.เปนตนไป
โดยการสอบสัมภาษณ พิจารณาดังนี้
- พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ (๑๐ คะแนน)
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ
และอุดมการณ (๑๐ คะแนน)
8. วัน เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
9. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ ถื อ ว า เป น ผู ผ า นการคั ด เลื อ ก จะต อ งได ค ะแนนในแต ล ะภาคตามหลั ก สู ต ร ไม น อ ยกว า
รอยละ 60 กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนสอบขอเขียนมากกวาอยูในลําดับที่
ดีกวา หากคะแนนสอบขอเขียนเทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนสอบปฏิบัติการใชงานคอมพิวเตอรมากกวาอยูในลําดับ
ที่ดีกวา หากคะแนนสอบปฏิบัติการใชงานคอมพิวเตอรเทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนสอบสัมภาษณมากกวาอยูใน
ลําดับที่ดีกวา หากคะแนนสอบสัมภาษณเทากันอีก ใหผูที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูลําดับที่ดีกวา การ
ตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการสอบถือเปนที่เด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได
10. การประกาศผลและการขึ้นบัญ ชีผ ูผ านการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ติดประกาศ
ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) และทาง facebook ของโรงเรียน ชื่อวา
PRwatthathong uttaradit โดยประกาศเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปนอย ในกรณีที่คะแนน
เทากันใหผูสมัครไดคะแนนสอบ (สอบขอเขียนหรือภาคปฏิบัต)ิ ที่มากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากคะแนนสอบ
(สอบขอเขียนหรือภาคปฏิบัติ) เทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนสอบสัมภาษณมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากคะแนน
สอบสัมภาษณเทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่ดีกวา
10.2 บัญชีผานการคัดเลือกใชไดไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ขึ้นบัญชี
10.3 ผูผานการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนง
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
(3) ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง
(4) บัญชีผูผานการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหมแลว
(6) เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
แลวแตกรณี
/ 11. การจัดทํา............
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11. การทําสัญ ญาจาง
จะดําเนินการจางไดตอเมื่อไดรับแจงจัดสรรเงินงบประมาณแลวเทานั้น
12. เงื่อนไขการจาง
12.1 เปนการจางไมมีขอผูกพันที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือขาราชการ หากผูใดประสงคจะบรรจุเปนพนักงานราชการหรือขาราชการตอง
ดําเนินการสมัครและสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการและองคกรกลางกําหนดตามลําดับ
12.2 ไมมีการเลื่อนอัตราคาจาง
12.3 หากปรากฏว าเป น ผู ขาดคุ ณสมบั ติ ตามที่ กําหนดหรื อมี ค วามรู ความสามารถ
ความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจบอกเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา และ
ไมตองรอใหครบสัญญาจาง โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายสมคิด เมืองกอ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา

กําหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน
โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
--------------------------------------------------ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ดําเนินสอบการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
รายงานตัวเพื่อทําสัญญาจาง

ภายในวันที่ 9 - 11 ตุลาคม ๒๕61
วันที่ 16 - 19 ตุลาคม ๒๕61
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕61
วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕61
วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕61
เมื่อไดรับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ.

