ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
...............................................
ด้วยโรงเรียนบ้านป่าตึง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนบ้านป่าตึง ปงบประมาณ 2562 อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐและหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน ด่วน ที่สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้ างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปงบประมาณพ.ศ. 2562 และหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้ างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านป่าตึง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งทีร่ ับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน
1.1 ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
1.2 คาตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
1.3 ลักษณะการจ้างโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้งระบบ
E-Office
2.2 ร่วมปฏิบัติงานกับฝ่ายพัสดุของโรงเรียน
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูลการจัดทา
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแกประชาชน หรือผูมารับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไมต่ากว่า 18 ปบริบูรณ์
3) ไมเป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไมเป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไมสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ดไรความสามารถหรื อ
จิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และตามที่
ก.ค.ศ.กาหนด
5) ไมเป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6) ไมเป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ไดกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไมเป็นผู้บกพรองในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8) ไมเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
9) ไมเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันทาสัญญาฯ)
10) ไมเป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ
11) ไมเป็นพระภิกษุ หรือสามเณร
4.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหนง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไดที่ โรงเรียนบ้านป่าตึง อาเภอพาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตั้งแต่วันที่ 19–20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
4.2 หลักฐานทีต่ ้องยื่นพรอมใบสมัคร (พรอมฉบับจริง)
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแว่นตาดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่าย
ไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
2) หลักฐานแสดงผลการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จานวน 1 ฉบับ

ในกรณี ที่ ไ มสามารถน าหลั ก ฐานการศึ ก ษาดั ง กล่ า วมายื่ น พรอมใบสมั ค รได ให้ น าหนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติซึ่งจะต้ องอยู่ภายในกาหนด
วันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งยังไมหมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
จานวน 1 ฉบับ
6) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ
– นามสกุล ในเอกสารหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)
ทั้งนี้ ใบสาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลง
ลายมือชื่อกากับไวด้วย พรอมทั้งนาเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีเ่ พื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย
4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้ องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ สมัครไมวด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการไดเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ไมได
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง และทาง http://cr๒.obec.go.th
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
6.1 ความรู้ ความสามารถด้านงานธุรการ 50 คะแนน
6.2 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) 50 คะแนน

7. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
วัน เดือน ปี
เวลา
การคัดเลือก
22 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 10.๐๐ – ๑1.3๐ น. ความรู้ ความสามารถ
เป็นต้นไป
ด้านงานธุรการ

คะแนนเต็ม
คะแนน ๕๐ คะแนน

22 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)

คะแนน ๕๐ คะแนน

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตาแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค และรวมกันทุกภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้คัดเลือกได้
คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถ
ด้านงานธุรการมากกว่าเป็นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกก่อน หากได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเท่ากันอีกให้ผู้ที่
ได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็น ผู้ได้รับการคัดเลือกก่อนเช่นกัน ถ้ายังได้คะแนนความเหมาะสม
กั บ ต าแหน่ ง เท่ า กั น อี ก ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ เ ลขประจ าตั ว สอบก่ อ นเป็ น ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก การตั ด สิ น ถื อ เป็ น เด็ ด ขาด
จะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้
9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านป่าตึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านป่าตึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ และทางเว็บไซต์ http://cr๒.obec.go.th โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ ได้
คะแนนสูงสุด มาตามลาดับ
10. การขึ้นบัญชี
โรงเรียนบ้านป่าตึง จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก มีกาหนด 1 ป นับ
แต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือสิ้น สุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
10.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
10.2 ผู้นั้นไมมารายงานตัวรับการจ้างตามที่กาหนด
10.3 ไมอาจเขาปฏิบัติงานไดตามวันเวลาที่กาหนด
10.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
10.5 มีการประกาศการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่

11. การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกและการจัดทาสัญญาจ้าง
การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้น
บัญชีของโรงเรียนบ้านป่าตึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็น
หน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียนประสานทาง
โทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ในวันที่จัดทาสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็น
ลูกจ้างหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิในการทาสัญญา
จ้าง โรงเรียนบ้านป่าตึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือก
ลาดับที่ถัดไปเพื่อทาสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๑

( นายทองคา บัวอินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง

