ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ด้วยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนจากเงินนอกงบประมาณโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ฉะนั้นจึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ ประกอบคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. รายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ขอบข่ายที่ให้ปฏิบัติ
๑.๑.๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทางบประมาณประจาปี ทาฎีกา
เบิกเงิน จัดทาทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสาคัญคู่จ่าย ทาบัญชีเงินสดประจาวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี
แยกประเภท ตรวจสอบใบสาคัญหมวดรายจ่าย ตรวจทานงบใบสาคัญหมวดที่ไม่มีปญญหา ทารายงานการเงินเป็น
ประจาทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ค่าตอบแทน เดือนละ ๘,๙๔๐บาท
๑.๓ การทานิติกรรมถือเป็นเอกสิทธิ์ของโรงเรียนเป็นที่สิ้นสุด
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป
๒.๓ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปสาหรับทางการบริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๒.๔ มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถ
หรือมีจิตฟญ่นเฟือนไม่สมประกอบ
๒.๖ ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาผิดทางอาญา
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุม่ บริหารงานบุคคล
อาคารบุณฑริกา (อาคาร ๑ ) ชั้น ๒ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๒) หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาสูงสุด พร้อมสาเนาจานวน ๑ ฉบับ
๓) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครรับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า –
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งหลักฐาน
ในการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสรร ๑๕๐ คะแนน
๔.๑ สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
๔.๒ สอบภาคปฏิบัติ (ภาค ข)
- ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๔.๓ สอบสัมภาษณ์
- บุคลิกภาพ ไหวพริบ และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

๕. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ป้ายประกาศข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารบุณฑริกา
(อาคาร ๑) ชั้น ๒ และป้ายประกาศข่าวสารป้อมยามประตู ๓ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และทาง
เว็บไซต์ http://www.abpl.ac.th
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ป้ายประกาศข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารบุณฑริกา
(อาคาร ๑) ชั้น ๒ และป้ายประกาศข่าวสารป้อมยามประตู ๓ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และทาง
เว็บไซต์ http://www.abpl.ac.th
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาคารบุณฑริกา เวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนสถานที่สอบโรงเรียน
จะแจ้งให้ทราบ พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๘. ประกาศผลสอบ
๘.๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ป้ายประกาศข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคลอาคารบงกช
มาลี (อาคาร ๒) ชั้น ๒ ป้ายประกาศข่าวสารป้อมยามประตู ๓ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และทางเว็บไซต์
http://www.abpl.ac.th
๘.๒ ผู้ที่ได้คะแนนรวมกันทั้ง ๓ ภาค ไม่ต่ากว่า ๖๐% จะได้รับการประกาศรายชื่อตามลาดับ
คะแนน หากคะแนนเท่ากัน ให้ดูคะแนนจาก ภาค ก ภาค ข และภาค ค ตามลาดับ

๙. รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบุคคล อาคารบุณฑริก
(อาคาร ๑) ชั้น ๒ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (ถ้าไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(นายสุรินทร์ มั่นประสงค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

