ประกาศโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำ แหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ด้วยโรงเรียนปากเกร็ด อำ เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี มืความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำ แหน่งพนักงานขับรถยนต์

๑.๑ ตำ แหน่ง พนักงานขับรถยนต์

จำ นวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ

ได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ไม่มีค่าครองชีพ

ขอบข่ายงานที'ปฏิบัติ

เป็นพนักงานขับรถยนต์ราชการ วันจันทร์ - วันเสาร์ สังกัด
โรงเรียนปากเกร็ดและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย

๒.๒ เพศชาย อายุไม่ตํ่ากว่า ๒(ะ ปี
๒.๓ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ หรีอเทียบเท่าขึ้นไป)
๒.๔ ผ่านการเกณฑ์ทหารหรีอได้รับการยกเว้น (พร้อมหลักฐาน)

๒.๕ มีใบอนุญาตฃับฃี่รถยนต์
(กรณีมีใบฃับขี่รถยนต์สาธารณะและหรีอรถยนต์ใหญ่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
๒.๖ มีความรู้และทักษาด้านการขับรถ ซ่อมบำรุงดูแลรักษา ทำ ความสะอาด รู้จักเส้นทางการเดินรถ

๒.๗ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่มีความพิการหรีอทุพพลภาพ ไร้
ความสามารถหรือจิตฟ้นเพิอนไม'สมประกอบ ไม'เป็นโรคต้องห้ามเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เข่น
ตาบอดสี โรคลมซัก หรือโรคหัวใจ และไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒(^๔๙
(มีใบรับรองแพทย์)

๒.๘ ไม'เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๙ ไม'เป็นผู้เคยต้องถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง

/(๑๑) สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด

๒.๑๑ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือค้างคืนในต่างจังหวัดได้

๒.๑๒ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
๓. วันรับสมัคร และ สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำ นักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
(ห้องฟ้ามุ่ย) อาคาร ๓ ชั้น ๒ โรงเรืยนปากเกร็ด หรือ โทรสอบถาม 0-๒๙๖๐-๖๐๖๐ ต่อ ๑๐๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓
มิถุนายน ๒๔๖๔ ในวันเวลาราชการ

๔. เอกสารแสะหลักฐานที่ต้องมายื่นในการสมัครคัดเสือก
๔.๑ หนังสือสำคัญแสดงวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำ นวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำ เนาบัตรประจำตัวประขาซน จำ นวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำ เนาทะเบียนบัาน จำ นวน ๑ ฉบับ

๔.๔ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้1ม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสุดท้ายของการเปีดรับสมัคร จำ นวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำ เนาใบอนุญาตฃับฃี่รถยนต์ จำ นวน ๑ ฉบับ พร้อมใบอนุญาตขับรถยนต์ฉบับจริง
๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม'สวมหมวกหรือแว่นดำถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว ซึ่งถ่ายไวไม่เกิน

๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และเป็นรูปถ่ายครั้งเดืยว จำ นวน ๒ รูป
๔.๗ สำ เนาหนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๙) หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓)
จำ นวน ๑ ชุด

๔.๘ หลักฐานอื่นๆ (ล้ามี) เซ่น ใบรับรองความสามารถ ใบรับรองการผ่านงาน หนังสือสำคัญการ
เปลี่ยนซื่อตัว ซื่อสถุล เป็นต้น พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
ทังนิ้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม'สามารถนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมา
แสดงไต้ให้นำหนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลักฐานประกอบการสมัครแทน และในสำเนาหลักฐานทกฉบับให้
cU
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ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงซื่อกำกับให้ขัดเจน
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้อง

๖. วันรับสมัคร สมัครต้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ มิถุนายน ๒๔๖๔ ในวันเวลาราขการ พร้อมแนบ
เอกสาร ตามข้อ ๔

๗. ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการคัดเสือก ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ธันวาคม ๒๔๖๔ ณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล โรงเรืยนปากเกร็ด และเว็บไซต์ www.pk.ac.th

๘. คัดเสือก วันจันทร์ที่ ๒๗มิถุนายน๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรืยนปากเกร็ด

๙. การประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเสือก วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหาร
งานบุคคล โรงเรืยนปากเกร็ด และเว็บไซต์ www.pk.ac.th

๑๐. การทำสัญญา ในวันพฤหัส■บดีที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่ม■บริหารงานบุคคล
โรงเรียนปากเกร็ด สัญญาจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑๐. หสักเกณฑ์และวิฐืการคัดเลือก

วัน เวลา สถานที่

การประเมิน

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

สอบสัมภา'ษณ์

คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน

ประเมินผู้รับการคัดเลือกจากประวัติส่วนคัว เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง

ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ ประซมเอื้องไม้ฤาษี ('ข้างห้องสวน
ปรากฏ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงที พฤกษศาสตร์) โรงเรียนปากเกร็ด
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม

การปรับคัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๑๑. เกณฑ์การคัดเลือก

๑๑.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแห'นง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดอันคับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เรียงลำคับจากผลรวมของคะแนน จากมากไปหาน้อย

๑๑.๒ ไม่มีการฃึ้นบญซผู้คัดเลือกไร้
ประกาศ ณ วันท ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒(ร:๖(ร:

(นางสาวริณัฐธพัซร็ โพธื้เพขร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด

