ประกาศโรงเรียนบานเหมืองงา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบานเหมืองงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
--------------------------------------------------ดวยโรงเรียนบ านเหมืองงา สั งกัดสํานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเชียงราย เขต ๒
จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยอาศัย
อํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับ การจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ การจางเจาหนาที่ธุรการเพื่อปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่มีลักษณะงานจางเหมาบริการ ที่ทําเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบานเหมืองงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
ตําแหนงลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงเรียนบานเหมืองงา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จํานวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
๒. ขอบขายภารกิจและหนาที่ปฏิบัติงาน
๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตางๆ
รวมทั้งระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส
๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
๒.๓ งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบขอมูล การสํารวจ และบันทึกขอมูล
การจัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ งานประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานราชการอื่นๆ ชุมชนและทองถิ่น
การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือมาติดตอราชการ
๒.๕ งานอื่นๆที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓. คุณสมบัติของผูมสี ิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
๓.๑ เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบรู ณ
(๓) เปนผูทเี่ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามทีก่ ําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสัง่ พักราชการ ถูกสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน
(๗) ไมเปนผูบ กพรองในศีลธรรมอันดี
(๘) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๙) ไมเปนผูเ คยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) ไมเปนผูเ คยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานระหวางประเทศ
(๑๑) ไมเปนผูเ คยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอื่น
(๑๒) ไมเปนผูเ คยถูกกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยราชการของรัฐ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
วุฒิการศึกษาตั้งแตระดับ ปวช. ขึ้นไป
๔. อัตราคาจาง
คาจางในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน)
๕. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเอง
ณ โรงเรียนบานเหมืองงา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
๖. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันสมัคร
๖.๑ ใบสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด
๖.๒ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงวาเปนผูส ําเร็จการศึกษาโดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุญาตจากสภามหาวิทยาลัยหรือตนสังกัดอนุมัตกิ ารสําเร็จการศึกษาภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทายและ
ระเบียนผลการเรียน (Transcript) ซึ่งระบุวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงและสําเนา
จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) ฉบับจริง และสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานฉบับจริงและสําเนา
จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๖ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖
เดือน
จํานวน ๓ รูป

๖.๗ หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลใน
หลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา(ถามี)ฉบับจริงและสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๗. เงื่อนไขการสมัคร
ผูสมัครเขารับ การคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ลงในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส มัครไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมี
สิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และ
หากตรวจสอบภายหลัง พบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเปนเท็จ ทาง
โรงเรียนจะไมพิจารณาจาง โดยจะเรียกรองสิทธิใดๆมิได
๘. การประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการคัดเลือก
โรงเรียนบานเหมืองงา จะประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๑๕๖๑ ณ ปายประชาสัมพันธของโรงเรียนบานเหมืองงา และทางเว็บไซต http://cr๒.obec.go.th และทางเพจ
เฟสบุก https://www.facebook.com/banmngschool
๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบานเหมืองงา ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่ เปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัตหิ นาที่ธุรการ
โรงเรียน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
๙.๑ ความรู ความสามารถ (คะแนน ๕๐ คะแนน )
การสอบงานสารบรรณ
๙.๒ ความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน ๕๐ คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ) โดยประเมินจาก
๙.๒.๑ พิจารณาจากประวัติสว นตัวและการศึกษา (๑๐ คะแนน)
๙.๒.๒ พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงที วาจา (๑๐คะแนน)
๙.๒.๓ พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ (๑๐คะแนน)
๙.๒.๔ พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (๑๐ คะแนน)
๙.๒.๕ พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ (๑๐ คะแนน)
๑๐. กําหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน เดือน ป
เวลา
การคัดเลือก
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ความรู ความสามารถ
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๓.๐๐ น.เปนตนไป ความเหมาะสมกับตําแหนง
หมายเหตุ สําหรับสถานทีก่ ารสอบคัดเลือก คือ หองสมุดโรงเรียนบานเหมืองงา

คะแนนเต็ม
คะแนน ๕๐ คะแนน
คะแนน ๕๐ คะแนน

๑๑. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการคัดเลือกภาคความรู ความสามารถและภาคความเหมาะสมกับ ตําแหนง ตองได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของแตละภาค และรวมกันทุกภาคตองไดไมนอยกวารอยละ ๖๐ โดยจะเรียงลําดับที่
จากผูคัดเลือกไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย ในกรณีที่ผูที่คัดเลือกไดคะแนนรวมเทากันใหผูที่คัดเลือกไดคะแนน
ภาคความรู ความสามารถมากกวาเปนผูอยูในลําดับทีส่ ูงกวา หากไดคะแนนภาคความรูค วามสามารถเทากันอีกใหผูที่
ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง
เทากันอีก ใหผูที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูลําดับที่สูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใดๆ
มิได
๑๒. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
โรงเรียนบ านเหมือ งงา จะประกาศรายชื่อผูผ านการคัดเลื อก ภายในวัน ที่ ๑๖ พฤศจิก ายน
๒๕๖๑ ณ ปายประชาสัมพันธโรงเรียนบานเหมืองงา ทางเว็บไซต http://cr๒.obec.go.th และทางเพจเฟสบุก
https://www.facebook.com/banmngschool โดยจะประกาศเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุด มาตามลําดับ
และรายชื่อผูผานการคัดเลือกขึ้นบัญชีไวเปนเวลา ๑ ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก
๑๓. การยกเลิกบัญชีผไู ดรับการคัดเลือก
บัญชีผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
๑๓.๑ ผูนั้นไมมารายงานตัวเพือ่ เขารับการสั่งจาง ใน วัน เวลา ที่กําหนด
๑๓.๒ ผูนั้นขอสละสิทธิการจาง
๑๓.๓ ผูนั้นไมอาจเขาปฏิบัตหิ นาที่ไดตามกําหนดเวลาการสั่งจาง
๑๓.๔ บัญชีผูผานการคัดเลือกครบกําหนดเวลา ๑ ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก
๑๔. การเรียกตัวผูไดรบั การคัดเลือกและการจัดทําสัญญาจาง
การเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกทําสัญญาจางครั้งแรกจะใชการประกาศผลการคัดเลือกและขึ้น
บัญชีของโรงเรียนบานเหมืองงา จึงเปนหนาที่ของผูที่ไดรับการคัดเลือกที่จะตองทราบประกาศการขึ้นบัญชีไว ทั้งนี้ใน
วันที่จัดทําสัญญาจาง ผูรับจางจะตองไมมีพันธะผูกพันในการเปนลูกจางหนวยงานใดๆ ซึ่งผูที่ไมไปรายงานตัวและ
จัดทําสัญญาจางตามกําหนดจะถือวาสละสิทธิในการทําสัญญาจาง โรงเรียนบานเหมือง จะเรียกผูไดรับการคัดเลือก
ลําดับที่ถัดไปเพื่อทําสัญญาจางตอไป และจะเรียกรองสิทธิใดในภายหลังมิได
อนึ่งการรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจาง โรงเรียนจะจางเมื่อทางโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ แลว โดยติดตอกับผูที่ไดรบั การคัดเลือกทางโทรศัพท
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

( นายธาดา ยาวังเสน)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหมืองงา

กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(แนบทายประกาศโรงเรียนบานเหมืองงา ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
...........................................................................................
ประกาศรับสมัคร
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รับสมัคร
วันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจาง ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รายงานตัวเพื่อทําสัญญาจาง
จางเมื่อไดรับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สพป.ชร.๒

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเปนอัตราจางชั่วคราว ปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบานเหมืองงา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

รูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

………………………………………………………….
๑. ชื่อ.......................................................... นามสกุล............................................. สัญชาติ ....................................
เชื้อชาติ....................................ศาสนา................................................
๒. เกิดวันที่.................. เดือน............................พ.ศ. ......................อายุถึงวันสมัคร...................ป...................เดือน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................................
๔. เลขประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ....................................................
เมื่อวันที่……….......เดือน........................พ.ศ.............หมดอายุเมื่อวันที…่ …….......เดือน........................พ.ศ..........
๕. ที่อยูปจจุบัน.................หมู.................ตําบล..........................อําเภอ.............................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย....................เบอรโทรศัพทมือถือ.................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก....................................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา...............................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ คือ.......................................................................................................................................
7 เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
( ) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ
( ) สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
( ) สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ
( ) ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ
( ) ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ
( ) หลักฐานอื่นๆ .......................................
(ลายมือชื่อ)......................................................ผูส มัคร
(...........................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ................
บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานถูกตองครบถวน
แลว

ลงชื่อ..............................................เจาหนาทีร่ ับสมัคร
(.........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา
( ) มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
..........................................................................................
ลงชื่อ............................................เจาหนาที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

