ประกาศโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานเขพพืนนที่การศกก าประถมศกก าเชียงราย เขพ 2
----------------------ด้วยโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้ น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็น พนั ก งานราชการโรงเรี ยนบ้านปางมะขามป้อม สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อพาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชือ่ พาแหน่งครูผู้สอน
- กลุ่มงานบุคลากร
- ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทาหน้าที่หลัก
ด้ านการจัด การเรี ยนการสอนและการส่ งเสริม การเรียนรู้ข องผู้เรียนด้ ว ยวิธีก ารที่ ห ลากหลายมี ก ารศึก ษา
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม และค่านิยม
ที่ดีงาม และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
-อัตราว่างจานวน 1 อัตรา คือ วิชาเอก คณิพศาสพร์
- ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
-สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. คุณสมบัพิทั่วไปและคุณสมบัพิเฉพาะสาหรับพาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัพิทั่วไป
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
2.2 คุณสมบัพิเฉพาะพาแหน่ง
คุณวุฒิที่ใช้สาหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กาหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 กาหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.การรับสมัคร
3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา
08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
3.2. หลักฐานที่พอ้ งยืน่ พร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่ง
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
2. คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสาเนาภาพถ่ายจานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้อนุมัติ
จากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร
3. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่
4.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดย
คุรุสภา
5. บัต รประจ าตั วประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่ายจ านวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
7. หลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ส มั ค รเข้ ารั บ การเลือ กสรรจะต้ อ งรั บ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรับ รอง ตนเองว่าเป็ น ผู้ มี
คุณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งตรงตามประกาศรับ สมั ค รจริง และจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร เข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะภายในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม และ หรือเว็บไซต์สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 http://www.cri2.obec.go.th/th/index.php
5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม จะทาการเลือกสรรในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. ภาค ก เวลา 09.00 น. ถกง 12.00 น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
- หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรูด้ ้านภาษาไทย
-ความรู้ทางด้านวิชาเอก
- ความรูด้ ้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความสามารถทางด้านการสอน
2. ภาค ข เวลา 13.00 น. ถกง 16.00 น. สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

6.เกณฑ์การพัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละ
ภาครวมแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดลาดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับในกรณีที่
คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก
7.การประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรภายในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม และ หรือเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 http://www.cri2.obec.go.th/th/index.php โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา 1 ปี
นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
8.การเรียกพัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานพัว
1. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการ
เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จานวน 1 อัตรา ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในลาดับที่ 1 ให้มารายงานตัว ณ โรงเรียน
บ้านปางมะขามป้อม ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2. การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีตาแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม จะเรียกตัว เรียงลาดับที่
โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 วัน
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรในลาดับที่ 1 จะต้องมาทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม ภายในวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม

โรงเรียน 053-160195
ผอ.โรงเรียน 086-1891904

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม สานักงานเขพพืนนทีก่ ารศกก าประถมศกก าเชียงรายเขพ 2
ที่

ขันนพอนการปฏิบัพิงาน

วัน เดือน ปี

1

ประกาศรับสมัคร

2 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2

รับสมัคร

2 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

4

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

6

รายงานตัว

15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

7

จัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรียน

15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายแหพุ

ใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
----------------------------------------

เลขประจาตัวสอบ
.....................

๑. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ………………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
๒. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
๓. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..
๖. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ …………………………………………………………………………………..
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
ทาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์
อื่น ๆ ......................................................................................................................... ...........
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………………………
(……………………………………)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ
คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………………
(……………………………………)

