ประกาศโรงเรียนบานสันตนดู
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
----------------------------------------------------ดวยโรงเรียนบานสันตนดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒จะดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อนเปนลูกจางชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัดโรงเรียนบานสันตนดู อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1
ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจางการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ลักษณะการจาง
เหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว โรงเรียนบานสันตนดู โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
ตําแหนงลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา
2. ขอบขายภารกิจและหนาที่การปฏิบัติงาน
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตาง ๆรวมทั้งระบบ
E-Office
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
2.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูลการจัดทํา
รายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
2.4 งานประสานงาน การติ ดต อสื่ อสารกับ หน วยงานสว นราชการอื่นๆ ชุ มชนและทองถิ่น การ
ใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
3.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
(1)มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผู ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(8) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(9) ไมเปนผู เคยตองโทษจํ าคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให จําคุก เวนแต เปนโทษสําหรั บ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
(11) ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อกหรื อ ปลดออกเพราะกระทํ า ผิ ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม เ ป น ผู เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบเข า รั บ ราชการหรื อ เข า ปฏิ บั ติ ง านใน
หนวยงานของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สําหรับผูที่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีสามารถสมัครได แตตองไดรับคาตอบแทนในอัตราจางเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท)
4. อัตราคาจาง
คาจางในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเอง ณ โรงเรียน
บานสันตนดู ระหวางวันที่ 8–1๓ พฤศจิกายน2561 ในวันและเวลาราชการ
6. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด
จํานวน 1 ฉบับ
6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเทาขึ้นไป ฉบับจริงและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) ฉบับจริงและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
6.4สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานฉบับจริง และสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
6.5 ใบรับ รองแพทย จากสถานพยาบาลของรั ฐ ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน และแสดงวา ไมเป นโรค
ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 จํานวน 1 ฉบับ
6.6 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
6.7 หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุลในหลักฐาน
การสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา (ถามี) ฉบับจริง และสําเนาจํานวน 1 ฉบับ
7. เงื่อนไขการสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให
ถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะและหากตรวจสอบ
ภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเปนเท็จ โรงเรียนบานสันตนดูจะไม
พิจารณาจางจะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได
8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
โรงเรียนบานสันตนดู จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 1๔ พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนบานสันตนดูและทางเว็บไซตhttp://cri2.go.thและhttps://www.facebook.com/santondoo
9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรี ย นบ า นสั น ต น ดู จะดํ าเนิ น การคัด เลื อกบุ คคลเพื่อเป น ลู กจ างชั่ ว คราวปฏิ บั ติ ห น าที่ธุ ร การ
โรงเรียน ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน ดังนี้

9.1 ความรูความสามารถ (คะแนน 100 คะแนน)
- ความรูดานงานสารบรรณ และความรูดานคอมพิวเตอร ขอปรนัย (50 คะแนน)
- ความรูความสามรถดานโปรแกรม Microsoft office ขอสอบภาคปฏิบัติ (50 คะแนน)
9.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน 50 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ) โดยประเมินจาก
9.2.1 พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา (10 คะแนน)
9.2.3 พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน)
9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
9.2.5 พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ (10 คะแนน)
10. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน เดือน ป

เวลา

1๕ พฤศจิกายน 2561 09.00 น. เปนตนไป
13.30 น. เปนตนไป

การคัดเลือก
ความรูความสามารถ
(การสอบขอเขียน
,ภาคปฏิบัติ)
ความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ)

คะแนนเต็ม
คะแนน 100 คะแนน
คะแนน 50 คะแนน

สําหรับสถานทีใ่ นการสอบคัดเลือกจะแจงใหทราบพรอมกับประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
11.เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการคัดเลือกภาคความรูความสามารถ และความเหมาะสมกับตําแหนง ตองไดคะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 50 ของแตละภาค และรวมกันทุกภาคตองไมนอยกวารอยละ 60 โดยจะเรียงลําดับที่จากผูคัดเลือกได
คะแนนรวมจากมากไปหาน อ ย ในกรณี ที่ ผู คั ด เลื อ กได คะแนนรวมเท า กั น ให ผู ที่ คั ด เลื อ กได ค ะแนนภาคความรู
ความสามารถมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา หากไดคะแนนภาคความรูความสามารถเทากันอีกใหผูที่ไดคะแนน
ความเหมาะสมกับตําแหนง มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก
ใหผูที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูลําดับที่สูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได
12. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
โรงเรียนบานสันตนดู จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนบานสันตนดูและทางเว็บไซต http://cri๒.go.thและhttps://www.facebook.com/santondoo โดย
จะประกาศเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดมาตามลําดับ และรายชื่อผูผานการคัดเลือกขึ้นบัญชีไวเปนเวลา 1 ป
นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก
13. การยกเลิกบัญชีผูไดรับคัดเลือก
บัญชีผูไดรับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
13.1 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อเขารับการสั่งจาง ในวัน เวลา ที่กําหนด
13.2 ผูนั้นขอสละสิทธิการจาง
13.3 ผูนั้นไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาการสั่งจาง
13.4 บัญชีผูผานการคัดเลือกครบกําหนดเวลา 1 ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก
13.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกในครั้งกอนเปนอันยกเลิก

14. การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกและการจั
กและ ดทําสัญญาจาง
การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกทําสัญญาจางครั้งแรกจะใชการประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ของโรงเรียนบานสันตนดู เปนหนังสือเรียกตัว จึงเปนหนาที่ของผูที่ไดรับการคัดเลือกที่จะตองทราบประกาศการขึ้น
บัญชี สําหรับการเรียกตัวครั้งตอ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือ
ประสานทางโทรศัพทตามที่ระบุขอมูลไวในใบสมัคร ทั้งนี้ ในวันนทีที่จัดทําสัญญาจาง ผูรับจางจะตองไมมีพันธะผูกพันใน
การเปนลูกจางหนวยงานใด ๆ ซึ่งผูที่ไมไปรายงานตัวและจัดทําสัญญาจางตามกําหนด จะถือวาสละสิทธิในการทํา
สัญญาจาง โรงเรียนบานสันตนดู สํานักงานเขตพื
งาน ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะเรียกผูไดรับคัดเลือก
ลําดับที่ถัดไปเพื่อทําสัญญาจางตอไป และจะเรียกรองสิทธิใดในภายหลังมิได
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61

(นายประพั
ประพันธ สมบูรณ )
ผูอํานวยการโรงเรียนบบานสันตนดู

โรงเรียนบานสันตนดู
E-mail : Santondoo@gmail.com
โทรศัพท : 096 -9053345 (ผอ.ประพันธ สมบูรณ)

กําหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(แนบทายประกาศโรงเรียนบานสันตนดู ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)
-------------------------------------------------ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร

ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน2561
ระหวางวันที่ ๘-1๓ พฤศจิกายน2561
(ณ โรงเรียนบานสันตนดู ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 1๔ พฤศจิกายน2561
ดําเนินการคัดเลือก
วันที่ 1๖ พฤศจิกายน2561
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน2561
รายงานตัวเพื่อทําสัญญาจาง
จะจางเมื่อไดรับจัดสรรเงินงบประมาจาก สพฐ.

ลําดับที่ใบสมัคร..................
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเปนอัตราจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตามนโนบายลดภาระงานที่ไมเกี่ยวของกับการสอนของครู
สําหนักงานคณะกรรมกาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบานสันตนดู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

รู ปถ่ายขนาด
๑ นิว

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา..........................................
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุ..........ป............เดือน............วัน
๓. เกิดที่ตําบล....................................อําเภอ........................................จังหวัด...................................
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน......................................ออก ณ สํานักงาน...................................
เมื่อวันที.่ .................เดือน.....................................พ.ศ. ................................
๕. ที่อยูปจจุบันเลขที.่ .......................ถนน.....................................ตําบล..............................................
อําเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท...........................................
๖. สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก........................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร..........ป
มีคุณวุฒิความรูพิเศษคือ................................................................................................................
๗. ขอสมัครเปนลูกจางชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามนโนบายลดภาระงานที่ไมเกี่ยวของกับการ
สอนของครู สําหนักงานคณะกรรมกาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ
ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ
ใบรับรองแพทย ๑ ฉบับ
หลักฐานอื่น ๆ (ถามีโปรดระบุ)....................................................................................................
ลายมือชื่อ.................................................ผูสมัคร
(...................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ. ....................
บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูสมัครแลวเห็นวา
( ) หลักฐานครบ
( ) หลักฐานไมครบ
ลงชื่อ...........................................เจาหนาที่รับสมัคร
(...........................................)
ตําแหนง……………………………………………………
วันที่............/............................./.....................

ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา
( ) มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................
.............................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูตรวจคุณสมบัติ
(.............................................)
ตําแหนง..................................................
วันที่................./............................/.....................

