ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบตั ิงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
----------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความ
ประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ตามที่ได้รับ
จัดสรร จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตําแหน่งว่าง จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
4. มีความประพฤติเรี ยบร้ อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกั บตําแหน่งที่รับผิดชอบมีบุค ลิ ก ภาพ
และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูก
ลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
หรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8. ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษหรือทําความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน เป็นอย่างดี
ขอบเขตของงานที่จ้าง
1. งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียน และหนังสือราชการต่างๆ ทั้งระบบ
e-office การทําลายเอกสาร
2. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูล จัดทํารายงาน
ข้อมูล จัดส่ง และรับข้อมูลในระบบ ICT

4. งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น ให้บริการ
แก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
5. งานอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมาย
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ระหว่างวันที่ 5- 9
พฤศจิกายน ๒๕61 (ในเวลาราชการ) โดยมีเอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน 2 รูป
สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตามสาขาวิชาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน ๑ ฉบับ
ธรรมเนียมค่าสมัคร 100 บาท
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ให้รับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒกิ ารศึกษา ไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผูน้ ั้น
การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕61
ที่โรงเรียนบ้านทุ่งยาวและทางเว็บไซต์ www.tungyaosch.thai.ac
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผูส้ มัครจะต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1๒
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61
(นายเศกสรรพ์ มณีรตั น์ )
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

กําหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบตั งิ านธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
------------------------------------------------ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ภายในวันที่ ๑0 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันที่ ๑2 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันที่ 1๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ติดต่อสอบถาม :

ครูไพศาล จินะ
ครูสราวุฒิ ศรียานะ

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.0๐ น.)
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ดําเนินการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รอทําสัญญาจ้าง (รออนุมัติจาก สพป.เชียงราย เขต 2)
097-143-7418
095-834-4267

ลําดับทีใ่ บสมัคร..................
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบตั งิ านธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รู ปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา.........................................
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุ..........ปี............เดือน............วัน
๓. เกิดที่ตําบล....................................อําเภอ........................................จังหวัด...................................
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน......................................ออก ณ สํานักงาน...................................
เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่...............หมู่ที่............ถนน.....................................ตําบล...................................
อําเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์...........................................
๖. สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก........................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร..........ปี
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 2 รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)....................................................................................................
ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร
(...................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ. ...................
บันทึกของเจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) หลักฐานครบ
( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................
( ) หลักฐานไม่ครบ
.............................................................................
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ
(.............................................)
(...........................................)
ตําแหน่ง..................................................
ตําแหน่ง……………………………………………………
วันที่................./............................/.....................
วันที่............/............................./.....................

ตารางกําหนดการสอบธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561
เวลา 09.30 น. – 11.00 น.

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบภาคความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน)

สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

หมายเหตุ : 1. ให้เตรียมอุปกรณ์ในการดําเนินการสอบมาให้พร้อม เช่น ปากกา , ดินสอ 2 B , ยางลบ
2. บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ / บัตรประจําตัวประชาชน

