ประกาศโรงเรียนวัดบ้านใหม่
เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ตาแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
----------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนวัดบ้านใหม่ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
รายบุคคล โครงการคืนครูให้นักเรียน ตาแหน่งธุรการโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตาแหน่งธุรการโรงเรียน
1.2 อัตราเงินเดือน 9,000 ต่อเดือน จานวน 1 อัตรา
1.3 ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
2. ขอบข่ายหน้าที่และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2.1 งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียน และหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ AMSS++
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและ
ท้องถิน่ การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นเคยกระทาการการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
(13) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุ
สามเณร หรือวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
(2) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบข่ายภารกิจและ
หน้าที่ของตาแหน่ง
(3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตาบลวังแดง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2561
ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
5.2 สาเนาหลักฐานการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน จานวนอย่างละ 1 ชุด ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครในข้อ 3.2 โดยต้องเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด

จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็น
เกณฑ์ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิทาสัญญาจ้างใน
ตาแหน่งที่สมัคร
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ชุด
5.4 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวน 1 ชุด
ทัง้ นี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับหลักฐานทุกฉบับ
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โดยเรียงลาดับตามใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันที่ 23 ตุลาคม
2561 ติดประกาศ ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตาบลวังแดง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และทางเว็บไซต์
www.utdone.net
7. วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จะดาเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน 50 คะแนน
สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน รวม 100 คะแนน
8. วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จะดาเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
10. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ติดประกาศ ณ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ และทางเว็บไซด์ www.utdone.net โดยประกาศเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาค
จากมากไปน้อย ในกรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนสอบ (สอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติ) ที่มากกว่าอยู่
ในลาดับที่ดีกว่า หากคะแนนสอบ (สอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติ) เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า

10.2 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี
10.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่ง
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
(4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
(6) เมื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
แล้วแต่กรณี
11. การทาสัญญา
จะดาเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้วเท่านั้น
12. เงื่อนไขการจ้าง
12.1 เป็นการจ้างไม่มีข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการหรือข้าราชการต้องดาเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการและองค์กรกลางกาหนด
ตามลาดับ
12.2 ไม่มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง
12.3 หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความ
ประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า และไม่ต้องรอให้ครบสัญญาจ้าง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายประกิจ สนโต )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่

กาหนดการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ตาแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
-------------------------------------------------วันที่ ๑๑ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)
ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือก
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
- งานสารบรรณ
ภาคการปฏิบัติ (50 คะแนน)
- โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel
- สอบสัมภาษณ์
- ผู้ที่มีคะแนน ๖๐% ขึ้นไป ขึ้นบัญชี ๒ ปี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

*******************************
ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ หมายเลขโทรศัพท์
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ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูภัทราภรณ์
ครูอรุณี
ครูจิตรา

