ประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
เรื่ อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติงาน ตาแหน่ งพีเ่ ลีย้ งเด็กอนุบาล
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
***************************************************************
ด้วยโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) ตาบลธารทอง อาเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต ๒ จะดาเนิ นการเปิ ดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลื อกเป็ นลู กจ้าง
ชัว่ คราวปฏิบตั ิ ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จานวน ๑ อัตรา
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๔๕๖ ลง
วัน ที่ ๘ กรกฎาคม 2546 เรื่ อ ง มอบอ านาจปฏิ บ ัติ ราชการแทนเกี่ ย วกับ ลู ก จ้า งชั่วคราว ให้ ผู อ้ านวยการ
สถานศึกษาปฏิบตั ิราชการแทนเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการสั่งจ้าง เลิกจ้างและ
การอนุ ญ าตการลาของลู ก จ้างชั่วคราว โรงเรี ยนธารทองวิท ยา(ป่ ารวก) จึ งประกาศรั บ สมัครครู อตั ราจ้าง
ชัว่ คราวรายเดือน ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลดังนี้
๑. ตาแหน่ งทีร่ ับสมัคร และรายละเอียดการจ้ าง
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ขอบข่ายงานที่ปฏิบตั ิปฏิบตั ิงานใน ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรี ยน
อนุบาลและปฏิบตั ิงานหน้าที่อื่นที่ของโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
๑.๓ อัตราค่าจ้าง ๖,๐๐๐ บาท/เดือน
๑.๔ ระยะเวลาจ้าง ๕ เดือน
๒. คุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทวั่ ไป
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไป ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
๓. เป็ นผูเ้ สื่ อมใสในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีการทุพพลภาพจนมาสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อจิต
ฟั่นเฟื อน ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
๕. ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง

๖. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทา
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความคิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
๗. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. จบการศึกษาภาคบังคับ หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
๒. มีความสามารถด้านการดูแลเด็กเล็ก และมีความสามารถด้านอื่นที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กจะ
ได้รับการพิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองที่
ห้องศิลาฤกษ์ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ใน
เวลาราชการ
๓.๒ เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ ในวันสมัคร
๑. ใบสมัครการคัดเลือก
๒. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๒ รู ป (ให้เขียนชื่อ – ชื่อสกุลหลังรู ปด้วย)
๓. สาเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๔. บัตรประชาชน สาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๕. ทะเบียนบ้าน สาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๖. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรถ สาเนาอย่างละ ๑
ฉบับ (กรณี ชื่อตัว ชื่ อสกุล ในหลักฐานที่ใช้สมัครไม่ตรงกัน)
ปฏิทนิ การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราว ตาแหน่ ง พี่เลีย้ งเด็กอนุบาล
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
ขั้นตอน
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสรรถนะ
ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการเลือกสรร
ทาสัญญาจ้าง

วันดาเนินการ
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓.๓. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ทัว่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐาน ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร
ไม่วา่ เหตุใดๆ อันมีผลทาให้ ผูส้ มัครไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าการรับสมัครและเข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั และหาก ตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อ
รายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็ นเท็จ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) จะไม่พิจารณาจ้างตามประกาศ ผูส้ มัคร
จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ประโยชน์ใดๆ มิได้ และอาจถูกดาเนิ นคดีตามกฎหมายต่อไป
๔. ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการเลือกสรร ดังนี้
โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๕๘ ณ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) และทาง เว็บ สพป.ชร ๒ http://www.cri2.obec.go.th/th/
๕. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก โดยการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ความรู ้ความสามารถทัว่ ไปเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ และ ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)
๖. กาหนดวัน เวลา และสถานทีค่ ัดเลือก
วัน เดือน ปี
การประเมินสมรรถนะ
คะแนนเต็ม
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ความรู ้ความสามารถทัว่ ไปเกี่ยวกับงาน ๔๐ คะแนน
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
ที่ปฏิบตั ิ
- ตรวจสอบความรู ้ประสบการณ์
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๖๐ คะแนน
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไป
-ประเมินจากการสัมภาษณ์
รวม
๑๐๐ คะแนน
สถานที่สอบ ณ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) หมู่ที่ 9 ตาบลธารทอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๗. เกณฑ์ การตัดสิ นการคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องผ่านการประเมินสมรรถนะต่างๆ โดยได้คะแนนแต่ละภาคไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ และได้
คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรี ยงลาดับคะแนนที่สูงลงมาหาต่า หากคะแนนเท่ากันให้ใช้หมายเลข
ในการสมัครผูใ้ ดมาสมัครก่อนอยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า
๘.การประกาศรายชื่ อและการขึน้ บัญชี ผ้ ผู ่ านการคัดเลือก
โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จะ
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) และทาง
เว็บ สพป.ชร ๒ http://www.cri2.obec.go.th/th/ จะขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๑ ปี โดยจะประกาศผูผ้ ู ้

ผ่านการเลือกสรรตามบัญชี ในลาดับที่ ๑ ให้มารายงานตัว ณ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) หากผูผ้ า่ นการคัด
สรรในลาดับที่ ๑ ไม่มารายงานตัวทางโรงเรี ยนจะประกาศให้ผผู ้ า่ นการคัดสรรในลาดับต่อไป มารายงานตัว
และทาสัญญาจ้างต่อไป
๙. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรได้ มารายงานตัว
ให้ผปู ้ ระกาศผลการเลือกสรรของโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เป็ นการเรี ยกตัวเพื่อให้มารายงานตัวและทาสัญญาจ้างตามที่กาหนด
๑๐. การทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรในลาดับที่ ๑ จะต้องมารายงานตาและทาสัญญาจ้าง โดยให้ทาสัญญาจ้างที่
โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวและทา
สัญญาจ้างตามกาหนด ดังกล่าวถือว่าสละสิ ทธิ์ จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติหน้ าทีพ่ เี่ ลีย้ งเด็กอนุบาล
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒
…………………………………………..

รู ปถ่าย
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว

เขียนที่……………………………………..
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด...............................
อยูบ่ า้ นเลขที่..............หมู่ที่...............ตาบล................................อาเภอ.................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณี ย.์ .................โทรศัพท์........................................ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ.........................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล โดย
ได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เรี ยบร้อย
แล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
( ) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
( ) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่ ๖ เดือน
และเป็ นการถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รู ป
( ) ๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
บันทึกเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูรับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ
ความเห็นของเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ รู ับสมัคร
( ) เห็นควรให้รับสมัคร
( ) เห็นควรส่ งเอกสารเพิม่ เติม
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..................................................)

