ที่ ศธ ๐๔๐๘๖.๐๑๐/204

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
14 กรกฎาคม ๒๕๖3

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ด้วย โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) มีความประสงค์รับสมัครครูธุรการ จานวน ๑ อัตรา เงินเดือน
๙,๐๐๐ บาท/เดือน วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 16 – 24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 เว้นวันหยุดราชการ
โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจจะสมัคร
กรอกและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) ในเวลาราชการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง อิสมาแอล)
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)
โทร./โทรสาร ๐-๒๙๐๒-๐๐๑๙
อีเมล์: ks1aec@gmail.com เว็บไซต์ : www.klongnueng.thai.ac

ประกาศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
………………………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประสงค์
จะดาเนิ นการคัดเลื อกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ น ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. ขอบข่ายภาระงาน
๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ ตอบรับ – ส่ง หนังสือราชการ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียนและ
หนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ My-office
๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระบบข้อมู ล การสารวจและการบันทึกข้อมูล การ
จัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่นการ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการ
๒.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
๓.๒ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติ งานตามขอบข่ายภาระงาน ตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศฉบับนี้
๓.๓ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
๓.๔ มีสัญชาติไทย
๓.๕ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ
๓.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

-๒๓.๗ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๓.๘ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๓.๙ ไม่เคยเป็นผู้ต้องหาจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้น
แต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๓.๑๑ ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนคลองหนึ่ง
(แก้วนิมิตร) ในระหว่างวันที่ 16 - 24 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องธุรการ
๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ(พร้อมตัวจริง)
๕.๑ ใบสมัครตามที่โรงเรียนกาหนด
๕.๒ สาเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองวุฒิใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๓ รูป
๕.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
๕.๗ สาเนาหนังสือรับรองผ่านเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๖.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
รับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
๖.๓ ผู้ ส มั ค รสามารถยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ที่ โ รงเรี ย นคลองหนึ่ ง (แก้ ว นิ มิ ต ร) ภายในวั น ที่
16 - 24 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง
(แก้วนิมิตร)

-๓๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๘.๑ ภาคปฏิบัติ (๔๐ คะแนน)
- ความสามารถในงานธุรการและงานสารบรรณ
- ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต
๘.๒ สอบสัมภาษณ์ (๖๐ คะแนน)
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนภาคความรู้ ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนในข้อ ๘.๑ , ๘.๒ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกตามลาดับ
๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ดาเนินการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)
วัน เดือน ปี
30 กรกฎาคม 2563

เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ เป็นต้นไป

รายการ
สอบปฏิบัติ
- ความสามารถในงาน
ธุรการและงานสารบรรณ
- ความสามารถในการใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
และอินเตอร์เน็ต
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๔๐

๖๐

๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) (จะทาสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อทางสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้วเท่านั้น)
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖3

(นายสมหวัง อิสมาแอล)
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)

เลขประจาตัวสอบ.........................

ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(โครงการคืนครูให้นักเรียน) โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)
............................................................
๑. ชื่อ...................................................นามสกุล..........................................................
สัญชาติ.......................เชื่อชาติ................................ศาสนา......................................
๒. เกิดวันที่....................เดือน.......................................พ.ศ....................อายุถึงวันรับสมัคร..................ปี
๓. เกิดที่ตาบล.............................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด...........................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..............................................................................................................
ออก ณ สานักงาน.....................................................เมื่อวันที่........เดือน.......................พ.ศ................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..............................ถนน.........................................ตาบล........................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................เบอร์โทร...................................
๖. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน....................................................................ปี พ.ศ.....................
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา.................................................วิชาเอก............................................
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ.......................................................................................................................
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
o สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
o ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
o รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
o สาเนาทะเบียนบ้าน
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
o ใบรับรองแพทย์
o อื่นๆ..........................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร........................................................
(............................................................................)
วันที่......................................................................
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................
คุณสมบัติถูกต้อง
...........................................................
(.........................................................)

...........................................................
(.........................................................)

