ประกาศโรงเรียนน้ําใสวรวิทย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
----------------------------------------------------ดวยโรงเรียนน้ําใสวรวิทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
มีความประสงคจะจัดจางลูกจางชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการลดภาระงานครู
ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนน้ําใสวรวิทย ตามที่ไดรับจัดสรร จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนน้ําใสวรวิทย
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ชื่อตําแหนงลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตําแหนงวาง จํานวน ๑ อัตรา
อัตราคาจางวุฒิ ปวช. ขึ้นไป ๙,๐๐๐ บาทตอเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิปวช. ขึ้นไป
๒. เปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบขายภารกิจและหนาที่
ตามที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้
๓. ขอบขายภารกิจและหนาที่การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการโรงเรียน ดังตอไปนี้
๓.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตางๆ
รวมทั้งระบบ Smart Obec
๓.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบ
เรียบรอย
๓.๓ งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูล
การจัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
๓.๔ งานการประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอื่น ๆ ชุมชนและ
ทองถิ่นการใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
๓.๕ งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔. การรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหขอใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ โรงเรียนน้ําใสวรวิทย
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ไมเวนวันหยุดราชการ)
๕. เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
๕.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไวไมเกิน ๖ เดือน
จํานวน ๒ รูป
๕.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่แสดงวาเปนผูมีคณ
ุ วุฒิการศึกษา ตามที่กําหนด จํานวน ๑ ฉบับ

-๒๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
กฎ ก.ค.ศ วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
๖ .เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือก สรรหาจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไมตรงตาม
คุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวา การ
รับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๗.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก โรงเรียนน้ําใสวรวิทย จะประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนน้ําใสวรวิทย
๘.หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครจะตองไดรับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดวยวิธีการสอบขอเขียน
ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถานที่สอบ
โรงเรียนน้ําใสวรวิทย รายละเอียดตามแนบทายประกาศ ประกาศผลการสอบ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ขอมูลการติดตอ
โรงเรียนน้ําใสวรวิทย หมายเลขโทรศัพท ๐๘๑ – ๐๖๐๘๓๔๓ , ๐๙๕ – ๔๙๔๙๑๙๔ ,
๐๘๗ – ๒๒๓๗๑๑๕
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นางสาวประไพ สงเสริมสกุล)
ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําใสวรวิทย

เอกสารแนบทายประกาศ
กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนน้ําใสวรวิทย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
-------------------------------------------------วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนน้ําใสวรวิทย
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
ดําเนินการสอบคัดเลือก (เกณฑการผาน รอยละ ๖๐ ขึ้นไป)
สอบขอเขียน
สอบภาคปฏิบัติ
- การใชโปรแกรม Word , Excel
- การรับ – สง จดหมายอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ต
สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

