ประกาศโรงเรี ยนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป
………………………………..
ด้วย โรงเรี ยนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ น
พนักงานราชการประเภททัว่ ไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
เรื่ อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลื อกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่ อง
การก าหนดลัก ษณะงานและคุ ณสมบัติเฉพาะงานและคุ ณสมบัติเฉพาะของกลุ่ ม งานและการจัด กรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบกับคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่ องการมอบอานาจการปฏิบตั ิราชการ
แทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสื อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่ ศธ 04148/
๓๐๒๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้ างงาน
1.1 ตาแหน่ งครู ผ้ สู อน
กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
ขอบข่ ายงานที่จะให้ ปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการสอน โดยการสอนและอบรม
ความรู ้สามัญและวิชาชีพตามหลักสู ตร การกากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินยั การเตรี ยมการสอน การ
วัดประเมินผล การจัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน การแนะแนว และการให้บริ การทางวิชาการ และด้านอื่นๆ
แก่นกั เรี ยน ผูป้ กครอง / ชุ มชน และหรื อการประเมินผลเด็กเป็ นรายลุคลจาแนกประเภทความพิการและ
จัดทาแผนการศึกษารายบุคล เพื่อให้การบริ การทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณ์
เครื่ องช่วยที่เหมาะสมกับเด็กให้สามารถช่วยตัวเองได้ รวมทั้งส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนให้เด็กได้เหมาะสม
กับความต้องการจาเป็ นเฉพาะรายสัง่ สอนและจัดกิจกรรมพัฒนา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง โรงเรี ยนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา กลุ่มวิชา เอกทัว่ ไป
จานวน 1 อัตรา
ค่ าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
สิ ทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้ าง
จะทาสัญญาจ้างครั้งแรกในปี งบประมาณ 2556 เพื่อทดลอง
ปฏิบตั ิงานก่อน ถ้าพนักงานราชการผูน้ ้ นั ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่
/คพร.กาหนด...

-2คพร. กาหนดแล้วก็จะให้ต่อสัญญาต่อได้คราวละไม่เกิ น 4 ปี หรื อตามตามแผนกรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
2. คุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(5) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรค
การเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ ไม่เป็ น
ผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูท้ ี่ผา่ นการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อ
ลูกจ้างของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อ
ลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
2.2.1 มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึ กษา หรื อปริ ญญาตรี สาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ.
รับรอง และกาหนดให้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก
ตรงกับที่กาหนดในข้อ 1.1
2.2.2 ต้องเป็ นผูท้ ี่มีใบประกอบวิชาชี พครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ จากคุรุสภาหรื อ
ใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอน หรื อได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรี ยนบ้านคีรีวง
สาขาบ้านราวปลา ตั้งแต่วนั ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556 ถึง วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556
/3.2 หลักฐาน...

-33.2 หลักฐานที่ตอ้ งยืน่ พร้อมใบสมัคร
(1) สาเนาปริ ญญาบัตร หรื อวุฒิบตั ร และระเบียนแสดงผลการเรี ยน ที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิ
การศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษาและได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ี
อานาจอนุมตั ิดว้ ยแล้วภายในวันเปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ
ในกรณี ที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสื อ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุชื่อปริ ญญา หรื อวุฒิบตั ร รวมทั้งสาขาวิชาเอกที่สาเร็ จการศึกษา
และวันที่ที่ได้รับอนุมตั ิปริ ญญานั้น ซึ่ งจะต้องอยูภ่ ายในกาหนดวันเปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้ายมายืน่ แทนก็ได้
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 2.5 x 3 ซ.ม.
โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัครวันสุ ดท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้วา่ เป็ นรู ปถ่าย
ของผูส้ มัครจริ ง จานวน 3 รู ป
(4) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อสาเนาหนังสื อรับรองสิ ทธิใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรื อใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอนหรื อได้รับการยกเว้นจากคุรุสภาที่ทางสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาออกใบอนุญาตให้ จานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรื อหนังสื อรับรอง
บุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั (ฉบับจริ ง) ซึ่ งแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่ งแพทย์ออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
(7) หนังสื อรับรองการผ่านงานฉบับจริ ง (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ
ไว้ดว้ ย หลักฐานตามข้ อ (1) – (2) และ (4) - (5) ให้ นาต้ นฉบับจริงมาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าทีร่ ับสมัครด้ วย
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผูส้ มัครสอบต้องเสี ยค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 200 บาท
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผู ้
มีคุณสมบัติทวั่ ไปและคุ ณสมบัติเฉพาะสาหรั บตาแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ในกรณี ที่มี
ความผิดพลาดอันเกิ ดจากผูส้ มัคร ไม่ว่าด้วยเหตุ ใดๆหรื อวุฒิการศึ กษาไม่ตรงตามคุ ณวุฒิของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผสู ้ มัครสอบไม่มีสิทธิ สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้รับการคัดเลื อกครั้งนี้ เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั และโรงเรี ยนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
5. การประกาศรายชื่อ...

-45. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ยนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรี ยนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา และทาง
www.spesao.go.th ทาง e – office สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
6. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา และสถานทีเ่ ลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา จะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบ
ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป 50 คะแนน , ความรู ้ความสามารถทัว่ ไปเกี่ยวกับวิชาเอก 50 คะแนน และ
ประเมินสมรรถนะคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารราความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 50
คะแนน ตามตารางดังนี้
วัน เวลา
20 กรกฎคม 2556
09.00 น. เป็ นต้นไป

สมรรถนะ

ประเมินสมรรถนะโดยการ
- ทดสอบความรู้ความสามารถทัว่ ไป
- ทดสอบความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาเอก
20 กรกฎาคม 2556 - ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
13.00 น. เป็ นต้นไป (คุณลักษณะของบุคคล)

คะแนน
เต็ม
50
50
50

วิธีการ
ประเมิน

หมายเหตุ

- โรงเรี ยนบ้านคีรีวง
สอบข้อเขียน สาขาบ้านราวปลา
สอบข้อเขียน - โรงเรี ยนบ้านคีรีวง
สาขาบ้านราวปลา
สอบสัมภาษณ์ - โรงเรี ยนบ้านคีรีวง
สาขาบ้านราวปลา

7. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี่จะถือว่าเป็ นผูท้ ี่ผา่ นการเลือกสรรจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะใน
แต่ละสมรรถนะ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 การเรี ยงลาดับจะเรี ยงจากผูส้ อบผ่านเกณฑ์ที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ด
จากมากไปหาน้อ ย ถ้า ได้ ค ะแนนรวมเท่ า กัน ให้ ผู ้ไ ด้ ค ะแนนประเมิ น ความเหมาะสมกับ ต าแหน่ ง
(คุ ณลักษณะของบุคคล) มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
(คุณลักษณะของบุคคล) เท่ากันอีก จะจัดลาดับโดยการสุ่ มแบบธรรมดา (จับสลาก) การจัดจ้างจะเป็ นไป
ตามลาดับคะแนนที่สอบได้
8. การประกาศรายชื่ อและการขึน้ บัญชี รายชื่ อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรร
โดยเรี ยงตามลาดับจากผูท้ ี่ได้คะแนนสู งสุ ดเรี ยงลงไปตามลาดับ ตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 7 ณ โรงเรี ยน
บ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา และ ทาง www.spesao.go.th ทาง e – office สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 โดยบัญชี รายชื่อดังกล่าวให้เป็ นอันยกเลิก
/หรือสิ้นผลไป.....

-5หรื อสิ้ นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วนั ขึ้นบัญชี หรื อนับแต่วนั ประกาศรับสมัครในตาแหน่ง
เดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี การประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรรนี้จะถือเป็ นการ
เรี ยกตัวผูเ้ ลือกสรรได้ที่อยูใ่ นลาดับที่ที่สามารถทาสัญญาจ้างได้ตามจานวนตาแหน่งว่างที่กาหนดตาม
ประกาศนี้ดว้ ย และผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็ นรายบุคคลในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. ผูน้ ้ นั ได้ขอสละสิ ทธิ์ ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่เลือกสรรได้
2. ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวันที่กาหนด
3. ผูน้ ้ นั ไม่เข้าปฏิบตั ิหน้าที่ตามกาหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกาหนด
4. ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้
9. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรฯ จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบที่กาหนด โดยเริ่ มสัญญาจ้างตั้งแต่วนั ที่
24 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็ นการทดลองการปฏิบตั ิงาน
และหากผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศคณะกรรมการบริ หาร
พนักงานราชการ เรื่ อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2547 แล้วก็จะให้
ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ภารกิจว่ายังมีความจาเป็ นต้องมีผปู ้ ฏิบตั ิงานต่อเนื่ อง
หรื อไม่ และตามกรอบอัตราพนักงานราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รวมทั้ง
จากผลการประเมินการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี ด้วย และหากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผูไ้ ด้รับการเลือกสรร
ฯ เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติฯ ให้ถือว่าผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้น ๆ เป็ นโมฆะ และจะยกเลิกการจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ. ศ. 2556

(นายดาริ เขียดเดช)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านคีรีวง

