ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอยช้างสาขาบ้านใหม่พฒ
ั นา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
...................................................
ด้วย โรงเรียนบ้านดอยช้างสาขาบ้านใหม่พัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๒ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยอาศัย
อานาจตามคาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่มีลักษณะงานจ้างเหมาบริการ ที่ทาเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอยช้างสาขาบ้านใหม่พัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งทีร่ ับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านดอยช้าง
สาขาบ้านใหม่พัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จานวน ๑ อัตรา โดย
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ปฏิบัตงิ าน
๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ
รวมทั้งระบบ E - Office
๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสารวจ และบันทึกข้อมูลการ
จัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๒.๔ งานประสานงาน การติดต่อสือ่ สารกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้
บริการแก่ประชาชนหรือผูม้ าขอรับบริการ หรือมาติดต่อราชการ
๒.๕ งานอื่นๆที่ผู้บงั คับบัญชามอบหมาย
๓. คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบรู ณ์
(๓) เป็นผู้ทเี่ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามทีก่ าหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ พักราชการ ถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๗) ไม่เป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๙) ไม่เป็นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ
(๑๑) ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(๑๒) ไม่เป็นผูเ้ คยถูกกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยราชการของรัฐ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
๔. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
๕. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านดอยช้างสาขา
บ้านใหม่พัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ระหว่างวันที่ 2๒ – 26 พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๖. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
๖.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด
๖.๒ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาโดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุญาตจากสภามหาวิทยาลัยหรือต้นสังกัดอนุมัติการสาเร็จการศึกษาภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายและระเบียน
ผลการเรียน (Transcript) ซึ่งระบุวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงและสาเนา
จานวน ๑ ชุด
๖.๓ บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง และสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงและสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป
๖.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า(ถ้ามี)ฉบับจริงและสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

๗. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมั ครเข้ารับ การคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในในสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ จะไม่พิจารณาจ้าง จะรียกร้องสิทธิใดๆมิได้
๘. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านดอยช้างสาขาบ้านใหม่พัฒนา สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 27 พฤศจิกายน ๑๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒และทางเว็บไซต์http://cr๒.obec.go.th.และfacebook:
โรงเรียนบ้านดอยช้าง
๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านดอยช้ างสาขาบ้ านใหม่ พัฒ นา ส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต ๒ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ดังนี้
๙.๑ ความรู้ ความสามารถ (คะแนน ๕๐ คะแนน )
การสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์
๙.๒ ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน ๕๐ คะแนน)
ประเมินความเหมะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก
๙.๒.๑ พิจารณาจากประวัติสว่ นตัวและการศึกษา (๑๐ คะแนน)
๙.๒.๒ พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงที วาจา (๑๐คะแนน)
๙.๒.๓ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (๑๐คะแนน)
๙.๒.๔ พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (๑๐ คะแนน)
๙.๒.๕ พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ (๑๐ คะแนน)
๑๐. กาหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน เดือน ปี
เวลา
การคัดเลือก
คะแนนเต็ม
29 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรู้ ความสามารถ
คะแนน ๕๐ คะแนน
เป็นต้นไป
( การสอบภาคปฏิบัติทาง
คอมพิวเตอร์)
29 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ความเหมาะสมกับตาแหน่ง คะแนน ๕๐ คะแนน
สาหรับสถานที่การสอบคัดเลือก อาคารเรียน ห้องบริหารโรงเรียนบ้านดอยช้าง

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตาแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค และรวมกันทุกภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้คัดเลือกได้
คะแนนรวมจากมากไปหาน้อ ย ในกรณีที่ ผู้ที่ คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ ากั นให้ผู้ที่ คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนน
ความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีก
ให้ผู้ที่ได้เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิ ใดๆมิได้
๑๒. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านดอยช้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จะประกาศ
รายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 พฤศจิก ายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง ส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ ทางเว็บไซต์ http://cr๒.obec.go.thและfacebook:โรงเรียนบ้านดอยช้าง
โดยจะประกาศเรียงลาดับทีจ่ ากผู้ได้คะแนนสูงสุด มาตามลาดับและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี
นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๑๓. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพือ่ เข้ารับการสั่งจ้าง ใน วัน เวลา ที่กาหนด
๑๓.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง
๑๓.๓ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัตหิ น้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสั่งจ้าง
๑๓.๔ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกาหนดเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๑๔. การเรียกตัวผู้ได้รบั การคัดเลือกและการจัดทาสัญญาจ้าง
การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ของโรงเรียนบ้านดอยช้างสาขาบ้านใหม่พัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ เป็นหนังสือ
เรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียน
ประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ในวันที่จัดทาสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันใน
การเป็นลูกจ้างหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิในการท า
สัญญาจ้าง โรงเรียนบ้านดอยช้างสาขาบ้านใหม่พัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกลาดับที่ถัดไปเพื่อทาสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๑

( นายสวง กองจักร)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอยสาชาบ้านใหม่พฒ
ั นา ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
...........................................................................................
ประกาศรับสมัคร
วันที่ 21
พฤศจิกายน
รับสมัคร
วันที่ 2๒ – 26 พฤศจิกายน
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน
ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบ
วันที่ 29
พฤศจิกายน
ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
หมายเหตุ การจ้างเริ่มเมื่อได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างเป็นต้นไป
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