ประกาศโรงเรียนปางมะกาดวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

-----------------------------ด้วย โรงเรียนปางมะกาดวิทยา ตาบลแม่เจดีย์ อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จะดาเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุ รการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนปางมะกาดวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จังหวัด
เชี ย งราย ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 อาศั ย อ านาจตามหนั ง สื อ ส า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนปางมะกาดวิทยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ
E-Office
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล การจัดทา
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานประสานงาน การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงานส่ ว นราชการอื่ น ๆ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ กาหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
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(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สาหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท)
4. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ
โรงเรียนปางมะกาดวิทยา ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด
จานวน 1 ฉบับ
6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป ฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
6.4 ส เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
6.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
จานวน 1 ฉบับ
6.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน
6 เดือน
จานวน 3 รูป
6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรสใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ฉบับ
7. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ ใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิ ทธิส อบตามประกาศรั บ สมัค รดั งกล่ าว ให้ ถือว่าการรับสมัค รและการได้เ ข้า รับ การสอบคัดเลื อ กครั้ ง นี้
เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดย
เป็นเท็จ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

-38. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนปางมะกาดวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา เว็บไซต์ http://www.cri2.go.th และ www.facebook.com/โรงเรียน
ปางมะกาดวิทยา/
9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนปางมะกาดวิทยา จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรการคัดเลือก
ส่วนที่ 1 ความเกี่ยวกับภาระงาน ประกอบด้วยสาระต่างๆ ดังนี้
1.1. ความรู้ทั่วไป
1.2. ความสามารถทางภาษาไทย
1.3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1.4. ความรู้ ความสามารถเกี่ย วกับ งานธุรการและงานสาร
บรรณ
1.5. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ดังนี้
การใช้โปรแกรม Microsoft Office
2.1. ทดสอบพิมพ์หนังสือราชการ
2.2. ทดสอบการใช้โปรแกรมตารางคานวณ
ส่วนที่ 3 สัมภาษณ์
3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
3.2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3.3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
3.4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
3.5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

30 คะแนน

สอบปฏิบัติ

20 คะแนน

สอบสัมภาษณ์

10. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน เดือน ปี
เวลา
การคัดเลือก
คะแนนเต็ม
12 พฤศจิกายน 2561 09.00 – 12.00 น.
ความรู้ความสามารถ
คะแนน 100 คะแนน
ณ โรงเรียนปาง
(สอบข้อเขียน , ภาคปฏิบัติ
คะแนน 50 คะแนน
มะกาดวิทยา
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง)
13.30 น. เป็นต้นไป
สัมภาษณ์
สาหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
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11. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตาแหน่ง ต้องได้คะแนน
รวมกัน 2 ภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย
ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนน ภาคความรู้ความสามารถเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจาตัว
สอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนปางมะกาดวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา เว็บไซต์ http://www.cri2.go.th และ www.facebook.com/โรงเรียน
ปางมะกาดวิทยา/ โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด มาตามลาดับ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
13. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
13.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กาหนด
13.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง
13.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสั่งจ้าง
13.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกาหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
13.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก

- 514. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดทาสัญญาจ้าง
การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ของโรงเรียนปางมะกาดวิทยา เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ จะต้องทราบประกาศ
การขึ้น บั ญชี ส าหรั บ การเรี ย กตัว ครั้ งต่ อ ๆ ไป จะมีห นังสื อเรียกตัว ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ ในวันที่ จัดทาสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
ไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใด ๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด จะถือว่า
สละสิทธิในการทาสัญญาจ้าง โรงเรียนปางมะกาดวิทยา จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกลาดับที่ถัดไปเพื่อทาสัญญาจ้าง
ต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ตาแหน่ง ครูชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนปางมะกาดวิทยา
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