ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
-------------------------------ด้ว ยส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับ สมั คร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 1 ตามกรอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งานราชการประจ าปี
งบประมาณ 2560 - 2563
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรมการพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.
2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด
ที่ นร 1008.5/18 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด
ที่ นร 1008.5/23 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 หนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/26
ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่
28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับ
สมัครบุ คคลเพื่ อสรรหาและเลื อกสรรเป็ นพนั กงานราชการทั่ วไป กลุ่ มงานบริการ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
1.2 ชื่อตาแหน่ง
- ช่างไม้
จานวน 2 อัตรา
- พนักงานพิมพ์ จานวน 1 อัตรา
- แม่บ้าน
จานวน 1 อัตรา
1.3 ขอบข่ า ยของงาน ปฏิ บั ติ ง านตามภาระและลั ก ษณะงานของช่ า งไม้ /
พนักงานพิมพ์ / แม่บ้าน และงานบริการต่าง ๆ ตลอดจนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.5 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท
1.6 สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.
2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.
2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.
2556 (ฉบับที่ 6)
1.7 ระยะเวลาจ้าง ให้ เป็ นไปตามสั ญ ญาจ้าง ทั้ งนี้ ไม่เกิ นปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 (ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
/2. คุณสมบัติทั่วไป...

-22. คุ ณ สมบั ติ ทั่ วไป และคุ ณสมบั ติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ งของผู้ มี สิ ทธิสมั ครเข้ ารับการ
เลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการ-พล
เรือนสามัญ
2.1.5 ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้ องรับ โทษจาคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จาคุ ก เพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออกหรื อ ไล่ อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.1.9 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักพรต นักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมี คุณวุฒิ ที่ใช้ส าหรับการเลื อกสรรต้องเป็นคุณวุฒิ ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4
กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5X2 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
3.2.2 สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่ง
ที่สมัครจานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ไม่หลังวันเปิดรับ
สมัครวันสุดท้ายคือวันที่ 4 กันยายน 2560 พร้อมต้นฉบับ
ในกรณี ที่ไม่ส ามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุวันที่สาเร็จการศึกษาหรือวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะต้อง อยู่ภายในกาหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
/3.25 สาเนาหลักฐาน ...

-33.2.5 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ กรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน
เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ
3.2.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
3.2.7 เอกสารตามข้อ 3.2.2-3.2.6 ให้นาฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัครและ
สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
3.3.1 ผู้สมัครเข้ารับการเสือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ส มัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ สาหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มิได้
3.3.2 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิสูงกว่ามาสมัครเข้ารับการเลือกสรรเมื่อผ่านการเลือกสรร
และได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะนาเอาคุณวุฒิที่สมัครนั้นมาปรับค่าจ้างไม่ได้
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และทาง http:/www.chiangmaiatea1.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในตาแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและสมรรถนะที่จะประเมินมีดังนี้
ตำแหน่งช่ำงไม้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีกำรประเมิน
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
70
การปฏิบัติ ตาแหน่งช่างไม้
สาหรับตาแหน่ง ช่างไม้
ให้ ผู้ ส มั ค รจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ในการท า
ชิ้นงานจานวน 1 ชิ้น
1. ไม้กระดานขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 30 ซม.
หนา 1 นิ้ว จานวน 1 แผ่น
2. ไม้เนื้ อแข็งขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 50 ซม.
หนา 1.5 นิ้ว จานวน 1 แผ่น
3. ค้อนตอกตะปู และ ตะปูขนาด 2 นิ้ว
4. เลื่อยตัดไม้ ตลับเมตร ดินสอ
5. อุปกรณ์ อื่น ๆ ที่จาเป็น ส าหรับการปฏิบัติงาน
คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็ น
ช่างไม้ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที
ต่อการปฏิบัติงาน
สาหรับตาแหน่ง ช่างไม้
30
สัมภาษณ์
รวม
100
/ตาแหน่งพนักงานพิมพ์...

-4ตำแหน่งพนักงำนพิมพ์
สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
สาหรับตาแหน่ง พนักงานพิมพ์

คะแนนเต็ม
70

คุณ ลั กษณะอื่น ๆ ของบุ คคลซึ่งจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน
สาหรับตาแหน่ง พนักงานพิมพ์

30

รวม

100

วิธีกำรประเมิน
การปฏิบัติตาแหน่งพนักงานพิมพ์
โดยการพิมพ์หนังสือราชการ / เอกสาร
โปรแกรม Microsoft Word
Microsoft Excel
สัมภาษณ์

ตำแหน่งแม่บ้ำน
สมรรถนะ
คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
สาหรับตาแหน่ง แม่บ้าน
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีกำรประเมิน

50

สัมภาษณ์

50

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 และทาง http:/www.chiangmaiatea1.go.th โดยเรี ย งตามล าดั บ ที่ จ ากผู้ ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น
สมรรถนะที่มีคะแนนรวมจากมากไปน้อย ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันให้จัดลาดับที่
ตามลาดับที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร
8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะขึ้นบัญชีรวมเรียง
คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ซึ่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นไปเมื่อครบกาหนด
2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งเดียวกันนี้ใหม่
9. การจ้างและจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการทาสัญญาจ้างตามลาดับที่ โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรร
จัดทาสัญญาจ้างในหน่วยงานที่มีอัตราว่างและเป็นตาแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกัน
/9.2 การจัดทาสัญญา...

-59.2 การจัดทาสัญ ญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบั ญ ชีผู้ ผ่าน
การเลือกสรรเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ จัดทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งแรกให้มารายงานตัว
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลื อกสรร สาหรับการจัดทา
สัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งต่อไป เมื่อมีอัตราว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ตามลาดับที่จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นรายบุคคล
โดยวิธีจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียน ที่เรียกให้มารายงานตัวนั้น
9.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างจะจ้างเป็นรายปีงบประมาณ หากผ่านการประเมินผล
การปฏิบั ติงานเป็ น ระยะเวลาตามโครงการที่มีกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้ นสุดไว้ ตามข้อ 19 แห่ ง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
9.4 หากตรวจสอบพบว่า ผู้ผ่ านการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในภายหลังให้ยกเลิกการทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรายนั้น ๆ
9.5 หากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่กาหนด
ให้หมดสิทธิได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ
9.6 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาเป็นพนักงานราชการ เมื่อได้รับหนังสือให้ไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการตามกาหนด
ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการเฉพาะราย
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายอุดม แปงทิศ)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ปฏิทินการดาเนินงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และ
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
ประเมินสมรรถนะ
ประกาศผลการเลือกสรร
รายงานตัว

วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2560
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560
(ในวันเวลาราชการ)
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
ภายในวันที่ 18 กันยายน 2560
ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560

