ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เรอง รับ?เมัครคัดเสือกบุคคลเพือ่ ‘บรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบต้ งิ าน
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ด้วย คณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัด เชีย งราย จะดำเนิน การคัด เลือ กบุค คลเพือ่ บรรจุ
และแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับปฏินตั งาน กรณีท ม่ี คี วามจำเป็น หรือมีเหตุพ เิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งทระราชบัญ ญ้ตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม คำสัง่ หัวหน้าคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรือ่ ง การปฏิร ปู การศึก ษาในภูม ภิ าคของกระทรวงศึก ษาธิก าร สัง่ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศ
คณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาชองกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน
๒๕๖๐ หนังสือสำนัก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒ ๐๖.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ธัน วาคม ๒๕๕๙ หนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ ๐๔ ๐๐๙/ว ๖๓๔๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ หนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ทีศ่ ธ ๐๒๐๖.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘ .๑/
ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรือ่ ง การกำหนดอัต ราเงิน เดือ นสำหรับ คุณ วุฒ ทิ ่ี ก.พ.รับ รอง หนังสือ
สำนัก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒ ๐๖.๕ /ว ๘ ลงวัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกอบกับ มติค ณะกรรมการ
ศึก ษาธิก ารจังหวัด เชียงรายในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓ จึงประกาศ
รับ สมัค รคัด เลือ กบุค คลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็น ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึก ษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับ ปฏิบ ตั งิ าน กรณีท ม่ี คี วามจำเป็น หรือ
มีเหตุพ เิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำเพ น่งที่ดำ■ เนิน■ การคัดเลือก

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏินตั งิ าน

๒. อัด,ราเงิน เดือน

จำนวน ๓ อัตรา

อัต ราเงิน เดือ นตำแหน่งทีบ่ รรจุแ ละแต่งตัง้ เป็น ไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และตามบีจ จัย หลักเกณฑ์
วิธ กี าร และเงือ่ นไขในการกำหนดสัด ส่วนอัต ราเงิน เดือ นแรกบรรจุแ บบช่ว ง สำหรับ การบรรจุแ ละแต่งตัง้
ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งบุค ลากรทางการศึก ษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทีก่ ำหนด
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
๑) อัตราเงิน เดือน ๙,๔๐๐ - ๑๐,๓๔๐ สำหรับคุณ วุฒ ปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) หรือคุณ วุฒอิ น่ื
ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน
๒) อัตราเงิน เดือน ๑๐,๘๔๐ - ๑๑,๙๓๐ สำหรับ คุณ วุฒ ปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) หรือ
อบุปริญ ญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อ จากประกาศนิยบัต รประโยคมัธยมศึก ษาตอนปลาย หรือ คุณ วุฒ อิ น่ื ทีเ่ ทียบได้
ในระดับเดียวกัน
๓) อัต ราเงิน เดือ น ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐ สำหรับ คุณ วุฒ ปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ ขัน้ สูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญ ญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อ จากประกาศนิยบัต รประโยคมัธยมศึก ษาตอนปลาย หรือ คุณ วุฒ อิ น่ื ทีเ่ ทียบได้
ในระดับเดียวกัน
/ ๓. คุณลม,บติชองผูม้ ลี ทิ ธิ.

- t e 

rn. คุณสมบัติจองผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้ารับ การคัดเลือกต้องมีคณ
ุ สมบ้ตเป็น ไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๖๐๖.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรือ่ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ กี ารคัด เลือ กบุค คลเพือ่
บรรจุและแต่งตัง้ เป็น ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งบุค ลากรทางการศึก ษาอืน่ ตามมาตรา
๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับ ปฏิบ ตั งิ าน กรณีท ม่ี คี วามจำเป็น หรือ มีเหตุพ เิ ศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนี้
๓.© บีจจุบนั เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชัว่ คราวจากเงินงบประมาณ หรือ
เงินรายไต้ชองหน่วยงานการศึกษา ซึง่ ไต้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับลักษณะงานชองตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่
ตามมาตรา ๓๘ค .(๒) ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามคำลังจ้าง
หรือสัญ ญาจ้างหรือเอกสารอืน่ ทีท่ างราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึง่ หรือรวมกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสีป่ ี นับถึง
วันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึง่ เป็นระยะเวลาต่อเนือ่ งกันหรือไม่กไ็ ต้
** ทัง้ นี้ เงินรายได้จองหน่วยงาบการศึกษา ให้หมายถึง เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
ค่าตอบแทนจากการให้บ ริการ การลงทุน การใช้ท รัพ ย์ส นิ ของสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือสถานศึกษา
และนำไปใช้จา่ ยตามกฎหมายหรือระเบียบทีท่ างราชการกำหนด หรือเงิน รายไต้อน่ื ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ว่าต้วยการนัน้ **
๓.๒ มีค ณ
ุ สมบัต เิ ฉพาะสำหรับ ผูด้ ำรงตำแหน่ง ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ค. (๒) ตามหนังลือที่ ก.พ.ที่ นร
๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรือ่ ง มาตรฐานตำแหน่งชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษา ตำแหน่ง บุค ลากรทางการศึก ษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทีก่ ำหนด ต้อ งเป็น ผูท้ ม่ี คี ณ
ุ วุฒ อิ ย่างใด
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
๑) ไต้รบั ประกาศนียบัต รวิช าชีพ (ปวช.) หรือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทีย บไต้ในระดับ เดีย วกัน
ในสาขาวิชาหรือทางทีส่ ว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๒) ไต้ร บั ประกาศนียบัต รวิช าชีพ เทคนิค (ปาท.) หรือ อนุป ริญ ญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจัาก้
ประกาศนีย บัต รประโยคมัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทีย บไต้ในระดับ เดีย วกัน ในสาขา
หรือทางทีส่ ว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๓) ไต้ร บั ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ขัน้ สูง (ปวส.) หรือ อนุป ริญ ญาหลัก สูต ร ๓ ปี ต่อ จาก
ประกาศนียบัต รประโยคมัธยมศึก ษาตอนปลายหรือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบไต้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางทีส่ ว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๔) ไต้ร บั ประกาศนีย บัต รหรือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ที่ ก.ค.ศ.กำหนดว่าใช้เป็น คุณ สมบัต เิ ฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนีใ้ ต้
๓.๓ มีประสบการณีในตำแหน่งทีส่ มัครเข้ารับการดัดเลือกไม่นอ้ ยกว่าสีป่ ี
๓.๔ มีคณ
ุ สมบัตทิ ว่ั ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญ ญ้ตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

/ ๔. การรับสมัคร...

-๓-

๔. การรับ สมัค รเข้ารับ การคัด เลือ ก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับ การคัดเลือก ให้ยน่ื ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้ว ยตนเอง ณ สำนัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด เขีย งราย เลขที่ ๔๗/๓๓ หมูท่ ่ี ๒๒ ตำบลรอบเวีย ง
อำเภอเมือ งเขีย งราย จังหวัดเขียงราย ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๒๓ ในเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้น วัน หยุดราชการ) โดยสามารถดาวน่โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ สำนัก งานศึก ษาธิก ารจังหวัด เขียงราย
(w w w .cri.m oe.go.th) หรือขอรับได้ทก่ี ลุม่ บรัหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย
๔. เอกสารและหลักฐานทีใ่ ข้โนการสมัคร
ผูป้ ระสงค์จ ะสมัค รเข้ารับ การคัด เลือ ก ให้น ำเอกสารและหลัก ฐานทีเ่ ป็น ฉบับจริง และฉบับ สำเนา
อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อ มรับ รองสำเนาถูก ต้อ งและลงลายมือ ซือ่ กำกับ ไว้ด ว้ ย (ทัง้ ด้านหน้าและด้านหลังถ้ามี)
โดยให้จดั เรียงเอกสารตามลำดับดังนี้
๔.๑ ใบสมัครตามแบบทีก่ ำหนด (เอกสารแนบท้าย ๑)
๔.๒ รูป ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่น ตา ขนาด ๑ นิว้ ถ่ายครัง้ เดีย วกัน จำนวน ๓ รูป
ถ่ายไร้ไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๓ สำเนาบัตรประจำประซาขน ทีย่ งั ไม่หมดอายุ หรือบัตรอืน่ ทีท่ างราชการออกให้ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔๔ สำเ'นา'โบ'ประกาศนียบัตร ห่รอื สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ทีแ่ สดงว่าเป็นผูม้ วื ฒ
ุ กิ ารศึกษาตรงกับตำแหน่ง
ทีส่ มัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ สำเนาหลักฐานอืน่ ๆ เซ่น ใบสำคัญการเปลีย่ นซือ่ ซือ่ สกุล และทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๘ ใบรับ รองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึง่ แสดงว่าไม่เป็นโรคตาม
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๙
๔.๙ สำเนาคำสัง่ จ้างหรือ สำเนาสัญ ญาจ้างอย่างใดอย่างหนึง่ รวมกัน มาแล้วไม่น อ้ ยกว่าสีป่ นี บั ถึงวัน
รับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึง่ อาจเป็นระยะเวลาต่อเนือ่ งกันหรือไม่กไ็ ด้ ทีแ่ สดงว่ามืการจ้างทีร่ ะบุห น้าทีท่ ไ่ี ด้
ปฏิบ ตั งิ านจริง หรือ ได้ป ฏิบ ตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับ ลัก ษณะงานของตำแหน่งบุค ลากรทางการศึก ษาอืน่ ตามมาตรา
๓๘ ค. (๒)ในหน่วยงานการศึกษา กรณีคำสัง่ จ้างหรือสัญ ญาจ้างไม่ได้ระบุหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน
ในตำแหน่งหรือระบุไม่ช ดั เจน ให้แ นบสำเนาคำสัง่ การมอบหมายงานประกอบทุก คำสัง่ จ้างหรือ สัญ ญาจ้าง
และให้ดำเนินการดังนี้
๑) ให้ผบู้ งั คับบัญชา เป็นผูร้ บั รองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
๒) ให้จดั ทำงบหน้าคำสัง่ จ้างหรือสัญ ญาจ้าง ตามแบบทีก่ ำหนด (เอกสารแนบท้าย ๓)
พร้อมจัดเรียงสำเนาคำสัง่ จ้างหรือสำเนาสัญ ญาจ้างเป็น ขุดตามลำดับปี พ.ศ. ทีจ่ า้ งหรือตามเลขทีส่ ญ
ั ญาจ้าง
๔๑๐ให้แนบหนังสือรับรองแสดงว่าได้จ้างจากเงินงบประมาณรายการใด เซ่น จ้างจากเงินงบประมาณ ส'พรุ. ห่รอื
จ้างจากเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา ตามแบบทีก่ ำหนด (เอกสารแนบท้าย ๔)
๔๑๑ รายงานผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา (เฉพาะผูผ้ า่ นภาค ก และภาค ข)ให้รายงานย้อนหลังสีป่ ี รายละเอียดตาม
องค์ประกอบการประเมิน ตัวขีว้ ดั และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เอกสารแนบท้าย ๔) ตามแบบ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา (เอกสารแนบท้าย ๖) จำนวน ๓ ขุด โดยให้สง่ รายงานผลการปฏิบตั งิ านดังกล่าวในวัน
สอบสัมภาษณ์ หากผูส้ มัครคัดเสือกผูใ้ ดมิได้สง่ รายงานผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมาในวันสัมภาษณ์ จะไม่ได้รบั การประเมิน
รายงานผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา (๒๔ คะแนน) และจะได้คะแนนในส่รนนีเ้ ป็นศูนย์
/ ๖. เงือ่ นไข-

๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๖ .๑ ผูส้ มัครเข้ารันการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนยิ มและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองและ
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ด้วยลายมือตัวบรรจง โดย'1ข้ปากกาสีนาเงิน ให้ถกู ต้องและครบถ้วนสมบูรณี
๖.๒ ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว และจังหวัดเดียว หากปรากฏว่า ผูส้ มัครคัดเลือก
สมัครเกินกว่าหนึง่ ตำแหน่ง หรือเกินกว่าหนึง่ จังหวัด จะถูกตัดสิทธีก้ ารคัดเลือกทัง้ หมด
๖.๓ ผูส้ มัค รคัด เลือ กจะต้อ งแจ้งสถานทีท่ ส่ี ามารถติด ต่อ ได้ท างจดหมายลงทะเบีย นในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ไวในใบสมัครให้ถกู ต้อง ซัดเจน
๖.๔ ผูส้ มัครรายใดทีม่ คื ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร
มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั สมัคร ผูส้ มัค รรายใดปกปีด หรือ แจ้งข้อ ความอัน เป็น เท็จ โดยเจ้าหน้าทีร่ บั สมัครไม่ส ามารถ
ตรวจสอบได้ในขณะรับสมัคร และได้รบั สมัครไว้ หากตรวจสอบพบภายหลังจะไม่ได้รบั การพิจารณาให้บ รรจุ
และแต่งตัง้ เข้ารับ ราขการตามประกาศนี้ โดยไม่มเี งือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิน้
๖.๕ ผูส้ มัครจะต้อ งปฏิบ ตั ติ นตามมาตรการเฝืาระวังและบีองกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด (เอกสารแนบท้าย ๘)

๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณ ะกรรมการศึก ษาธิก ารจัง หวัด เชีย งราย จะดำเนิน การคัด เลือ กบุค คลเพือ่ บรรจุแ ละแต่ง ตัง้
เป็น ข้าราซการครูและบุค ลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่ง
ประ๓ททัว่ ไป ระดับปฏิบตั งิ าน กรณีท ม่ี คี วามจำเป็น หรือมีเหตุพ เิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕ /ว ๒๒
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕:๙ ตามรายละเอียดหลักสูต รแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย to) และวิธกี าร
คัด เลือ ก โดยให้ท ดสอบภาค ก (ความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป) และภาค ข (ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ซัเฉพาะ
ตำแหน่ง) ก่อน แล้วจึงให้ผทู้ ไ่ี ด้คะแนนผ่านเกณฑ์เข้ารับการประเมินภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

๘. การประกาศรายชี่อผู้มีสิทธีเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับ การคัดเลือกภาค ก และ
ภาค ข และสถานทีค่ ดั เลือ ก ภายในวันบุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ
ทีเ่ ว็ปไซตํ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (w w w .cri.m oe.go.th)

๙. กำหนดการดำเนินการคัดเลือก
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วัน/เวลา

วันเสาร์ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

วิขา

๑.วิชาความสามารถทัว่ ไป

๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
๒) ความสามารถด้านเหตุผล
๒.วิชาภาษาไทย
๑) ความเข้าใจภาษา
๒) การใช้ภาษา

คะแนน

หมายเหตุ

๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

/ภาค ข ความรูค้ วามสามารถ...

-๕-

ภาค
ข ความรู้ความลามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
____________ม_________________
วัน/เวลา

วิชา

คะแนน

หมายเหตุ

ร
ค:
0
3)

ะแนน
วันเสาร์ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ข้ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ โดยเฉพาะทีร่ ะบุในมาตรฐาน
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ตำแหน่ง และทีก่ ำหนดเป็นขอบข่ายที่
ปฏิบตั ขิ องตำแหน่ง
คณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัด เชีย งราย จะประกาศรายซือ่ ผูผ้ า่ นการคัด เลือ กภาค ก และภาค ข
และมีส ทิ ธิเข้ารับ การคัด เลือ กภาค ค ภายในวันพุธที่ ๑๖ ลันวาคม ๒๕๖๓ ณ สำนัก งานศึก ษาธิการจังหวัด
เชียงราย และทีเ่ ว็ปไซด์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (w w w .cri.m oe.go.th)

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
วัน /เวลา

คะแนน

วิขาที่สอบ

วับเสาร์ท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายงานผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา
ตัง้ แต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัตสิ ว่ นตัว
และการศึกษา บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณ
ห่วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์

๒๕ คะแนน
๒๕ คะแนน

๑๐,เกญ,ฑ์ทาร.ตัดสิน
ผูผ้ า่ นการคัดเลือก ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ ๖๐ กรณีทม่ี ผี ลู้ อบได้คะแนนรวมทัง้ ๓ ภาค เท่ากัน
ให้ผสู้ อบได้คะแใณภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผูอ้ ยูล่ ำดับทีด่ กี ว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากันให้ผทู้ ไ่ี ด้คะแนนภาคความรูค้ วามสามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)มากกว่าเป็นผูอ้ ยูล่ ำดับ
ทีด่ กี ว่าถ้ายังคงได้คะแ‘นนเท่ากันอีกให้พจิ ารณาผูท้ ม่ี ปี ระสบการณีในตำแหน่งทีส่ มัคร เข้ารับการคัดเลือกมากกว่าเป็น
ผูอ้ ยูล่ ำดับทีด่ กี ว่า หากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณีในตำแหน่งทีส่ มัครเข้ารับการคัดเลือกเท่ากันอีก กั[ห้ผไู้ ด้รบั เลขประจำตัวสอบ
ก่อนเป็นผูอ้ ยูล่ ำดับทีด่ กี ว่า

©๑. การประกาศผลการคัดเลือก

๑๑.๑ ประกาศรายซือ่ ผูผ้ า่ นเกณฑ์ทดสอบ ภาค ก (ความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป) และ ภาค ข (ความรู้
ความสามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่ง) ตามเกณฑ์รอ้ ยละ ๖๐ โดยเรียงตามประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
ซึง่ เป็นผูท้ ม่ี สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
๑๑.๒ ประกาศผลการคัด เลือ กจากผูผ้ า่ นการคัด เลือ กทีไ่ ด้ค ะแนนในแต่ล ะภาคไม่ต า่ํ กว่าร้อ ยละ ๖๐
โดยเรียงลำดับผู!้ ด้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๒.๑ คณ ะกรรมการศึก ษาธิก ารจัง หวัด เชีย งราย จะเรีย กตัว ผูไ้ ด้ร บั การคัด เลือ กมารายงานตัว
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ตามลำดับ ทีผ่ า่ นการคัดเลือกโดยใช้ป ระกาศผลการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวผูม้ สี ทิ ธิได้รบั
การบรรจุแ ละแต่ง ตัง้ ดังนัน้ จึง ให้ถ อื เป็น หน้า ทีข่ องผูผ้ า่ นการคัด เลือ กทีจ่ ะต้อ งทราบการประกาศผล
การคัดเลือกและมารายงานตัวตามวันเวลาและสถานทีต่ ามกำหนด
/ ๗อ.๒ คณะกรรมการศึกษาธิการ...

-๖-

๑๒.๒ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย จะบรรจุและแต่งตัง้ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่ง
ทีป่ ระกาศรับสมัคร โดยไม่รการขึ้นบัญชี และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒทิ ่ี ก.ค.ศ.กำหนด ตามทีป่ ระกาศไวในการ
คัดเลือกในกรณีทม่ี ผี ผู้ า่ นการคัดเลือกไม่ครบตามจ07บวนตำแหน่งทีป่ ระกาศรับสมัครให้บรรจุและแต่งตัง้ เท่าทีค่ ดั เสือกได้
๑๒.๓ ผู'้ ท1่ี ด้รบั การบรรจุและแต่งต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่วยงานการศึกษาทีไ่ ด้รนั การบรรจุและแต่งตัง้
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าริ!ปี จึงจะมีสทิ ธิขอย้าย หรือขอโอน
๑๒.๔ กรณีทต่ี รวจสอบภายหลังพบว่าผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกรายใด เป็นผูข้ าดคุณสมบัติ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ให้ถ อื ว่าผูน้ น้ั เป็น ผูข้ าดคุณ สมบัต ทิ จ่ี ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ด ำรงตำแหน่งเจ้าพนัก งานธุรการปฏิบ ตั งิ าน ทัง้ นี้
หากผูใ้ ดได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ แล้ว ให้ผมู้ อี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการเพิกถอนคำสัง่ บรรจุและแต่งตัง้
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
ทัง้ นี้ เพ อ่ื ให ก้ ารดำเน นิ การคัด เลือ กเป น็ ไป ด้ว ยความ เรีย บ ร้อ ย บริส ทุ ธึ๋ ยุต ธิ รรม
คณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัด เขีย งราย จึงให้ด ำเนิน การตามมาตรการป้อ งกัน การทุจ ริต ในการคัด เลือ ก
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย ๗)
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิญ ณู สันติภาพวิวฒ
ั นา)
ศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย
กรรมการและเลขาบุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย

เอกสารแนบท้าย ๑

(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงิน)
๑.ผู้สมัครจรต้จงกรอกใบสมัตรห้วยลายมิรขอจตบพง
แล*ลงลายบิอ^จต่อเจ้าหบ้าทึ๋รํบสมัคร
๒.ก่อนยบใบสมัครจรต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
ให้ครบท้วนถูกต้องแล*รับรองลัาเนาพกสารทุกแผ่น

1

3

0

1

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

ใบสมัครเข้ารับการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการสืกบาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประ๓ ททั่วไป ระดับปฏิบัติงาบ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ค. ๒๕๖๓
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย

ถ่ายไม่เกิน
๖ เดีอน

เรียบ ประธาน กศจ.เขียงราย
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเสือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประ๓ททัว่ ไป ระดับปฏิบตั งิ าน กรณีทีม่ คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอเสนอรายละณียดพร้อมหลักฐานเกีย่ วกับตัฬาพเจ้าเพือ่ ประกอบการพิจารพา
ดังต่อไปนี้
๑. ชือ่ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).
สัญชาติ............เชือ้ ชาติ.
๒. หมายเลชประจำตัวประชาชน
ออกให้ ณ จังหวัด.........................
หมดอายุวนั ที
๓. เกิดวันที่......... เดือน...............................พ.ศ............... อายุ..........ปี.............เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๔. ทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อได้สะดวก ทีอ่ ยูป่ จ้ จุบนั (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่................ หมูท่ ่ี............ตำบล....................
อำเภอ....................... จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์......................โทรคัพท์.............................................
โทรศัพท์มอี ถึอ................................................. อีเมล์..............................................................................................
๕. บีจจุบนั ดำรงตำแหน่ง................................................. เงินเดือน................................ บาท
หน่วยงานการศึกษา................................................................... สังกัด สพปyสพม...............................................................
เมือ่ วันที่..... เดือน.........................พ.ศ.......... ดำรงตำแหน่งบีจจุบนั รวม.........ปี.........เดือน.........วัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๖. ประสบการณีปฏิบต้ งิ าบในตำแหน่งทีร่ บั คัดเสือก รวม.........ปี..................เดือน...........วับ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๗. ปิจจุบันช่วยราชการ (ถ้ามีโปรดระบุ) ที่........................................ ตัง้ แต่วนั ที่........ เดือน...............................พ.ศ..............
๘. สมัครเข้ารับการคัดเสือกไนตำแหน่ง.................................................................................................................................
๙. วุฒกิ ารศึกษาทีใ่ ข้สมัครคัดเสือก ชือ่ วุฒิ........................................... สาชา/วิชา..............................................................
สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา...............................................................เมือ่ วันที.่ ........เดือน.........................พ.ศ..............
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดทีไ่ ด้รบั ..................................................................................................................................................
วิชาเอก/สาขา..........................................................ความรูค้ วามสามารถพิเศษ...................................................................
๑๐. การรักษาวินัย โดยทำเครือ่ งหมาย ' ร ลงไน ( ) ทีก่ ำหนดเพียงช่องเดียว
( )ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษทางวินยั
( ) เคยถูกลงโทษทางวินยั (โปรดระบุโทษทางวินยั )..........................................................................................................
๑๑. หลักฐานทีแ่ นบพร้อมใบสมัครคัดเสือก ชืง่ ได้ลงชือ่ รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รวม...........รายการ ดังนี้
1 I สำเนาประกาศนียบัตร
1 I สำเนาใบระเบียนผลการเรียบ (Transcript)
I 1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1 I ใบรับรองแพทย์
I I สำเบาบัตรทะเบียนบ้าน
I I สำเนาใบสำคัญเปลีย่ นชือ่ ตัว-ชือ่ สกุล
I I สำเนาคำลังจ้างหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอืน่
I 1สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ทีผ่ บู้ งั คับบัญชารับรองการปฏิบตั งิ าน (รวมกันไม่นอ้ ยกว่า ๔ ปี) I I อืน่ ๆ ............................................................

-๒ข้าพ!.จ้าขอรับรองดังกล่าวข้างต้บนีเ้ ป็นความจริงถูกต้องทุกประการ และเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือก หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผูข้ าดคุณสมบัติ ให้ลือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกครัง้ นี้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ
ในภายหลัง ทัง้ สิน้
(ลงชือ่ )........................................................ผูส้ มัครคัดเลือก
C...... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

ยืน่ ใบสมัครวันที่.............. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.!รร.๖๓

เฉพาะเ’กหน้าที่
ไต้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกฉบับจรีงพร้อมฉบับถ่ายสำเนาแล้ว ปรากฏว่า
(
(

) หลักฐานถูกต้องครบล้วน
) ไม่ถกู ต้อง
เนือ่ งจาก...........................................................................

ลงชือ่ ......................................................เจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร
(.......................................................)
ตำแหน่ง..........................................................
วันที่...........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕ ๖๓

ไต้ตรวจสอบคุณสมบัตทิ ว่ั ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตำแหน่งของผูส้ มัครแล้ว ปรากฏว่า
(
(

) มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
) ไม่มสี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก

เนือ่ งจาก..................................................................................

ลงชือ่ .............................................. เจ้าหน้าทีผ่ ต้ รวจสอบคณสมบัติ
(.............................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่............พฤศจิกายน พ.ศ.เอ๕๖๓

เอกลารแน■ บท้าย ๒

หลักสูตร
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาบ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศ กศจ.เชียงราย ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๖<£๖๓)

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑ 00 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธกี ารสอบข้อเขียน
๑.วิชาความลามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุก ต์ใช้ค วามคิด รวบยอดทางคณิต ศาสตร์ การวิเคราะห์ห า
ความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้บญ
ี หาเซิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชือ่ มโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหา
ข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
๒.วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความเข้าใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่า นและการทำความเข้าใจกับ บทความ หรือ ข้อ ความที่
กำหนดให้แล้วตอบคำถามทีต่ ามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทัง้ นีร้ วมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
(๒) การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือ กใช้ค ำหรือ กลุม่ คำ การเขีย นประโยคได้ถ กู ต้อ งตาม
หลักภาษาและการเรียงข้อความ

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
ความรูค้ วามสามารถทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบตั งิ านในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ดังนี้
๑. ความรู้ความลามารถด้านการปฏิบัติงาน
(๑) การปฏิบติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทัว่ ไป เซ่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ การจัดการประขุม การบันทึกข้อมูล
(๒) การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ
(๓) การดำเนินการเกีย่ วกับพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ของสำนักงาน เซ่น การจัดการสำนักงาน เป็นต้น
(๔) การรวบรวมรายงานผลการปฏิบตั งิ านและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญขา

๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จํๆเป็นสำหรับการปฏิบดงานในตำแหน่ง
(๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ ก้!ขเพิม่ เติม
(๒)พระราชบัญ ญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และทีแ่ ก้!ขเพิม่ เติม
(๓) พระราชบัญ ญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๔) พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลซ่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความสับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๖)พระราชบัญ ญ้ตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และทีแ่ ก้!ขเพิม่ เติม
/ (๗) พระราชบัญ ญัต.ิ ..

-๒-

(๓!) พระราชบัญ ญ้ตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ค.๖๕๔๗
และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
(๘) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๔๔๖
(๙) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริวา่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๔๒
และทีแ่ ภัIขเพิม่ เติม

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ประเมินดัวจีว้ ดั รายงานผลการปฏิบต้ งิ านทีผ่ า่ นมา (คะแนนเต็ม ๒๔ คะแนน) ตามองค์ประกอบ
ตัวขี-้ รดั และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประ๓ ททัว่ ไป ระดับปฏิบต้ งิ าบ กรณีทม่ี คื วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน
การรายงานผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมาให้รายงานย้อนหลังอืป่ ตี ดิ ต่อกันตามแบบทีก่ ำหนดไวิในแนบท้าย
ประกาศรับสมัคร โดยให้สง่ รายงานผลการปฏิบตั งิ านดังกล่าวในวันสัมภาษณ์ (เฉพาะ^ทีผ่ า่ นเกณฑ์ภาค ก และภาค ข)
๒. ประเมินด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม
ประ'วติ กิ ารศึกษา บุคลิกภาพ การมิปฏิภาณ ห่วงทีวาจา

ignamuปท้าV ๓
บัญขีงบหน้าคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างที่แสดงว่าเป็น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือ เงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา
ชั่งได้ปฏินัตหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะงานของตำแหน่งบุคลากรหางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในหน่วยงานการศึกษา ลังกัดสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาชั่นพี๋[นฐาน
หน่วยสอบ ะ กศจ.เขียงราย
ชั่อ - นามสกุล........................................................................................................หน่วยงานการศึกษา
ลำดับที่

เลขที/่ พ.ศ....
คำสัง่ จ้าง หรือ สัญญาจ้าง

สังกัด
หน่วยงาบการศึกษา

จ้างจากงบประมาณ สพฐ. หรือ
จ้างจากเงินรายได้ของหน่วยการศึกษา

วัน/เดือน/ปี คำสัง่ จ้างหรือสัญญาจ้าง ถึงวับสุดท้าย
ทีป่ ฎปีตหิ น้าทีข่ องแต่ละ คำสัง่ จ้าง หรือสัญญาจ้าง

รวม/ปี/เดึอ น/วัน

รวมทีง่ สับ

หมายเหตุ : คำสัง่ จ้าง/สัญ ญาจ้าง ฉบับป้จจุบนั (ล่าสุด) ให้นบั ระยะเวลาถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลนีถ้ กู ต้องครบถ้วน

ลงลายมือซือ่
( .........................................................................................................)

ผูส้ มัครเข้าร่บการคิดเลิอก
พ

ว/ด/ป

ุ_____ y

9J

a/

____

เอกสารแนบท้าย ๔

ที่ ศธ..

หน่วยงานการศึกษา......................
ตำบล.....................อำเภอ.............
จังหวัด...................รหัสไปรษณีย.์ .

หนังสือรับรองการจ้าง
หนังสือฉบับนึใ๋ หัไว้เพือ่ รับรองว่า นาย/นาง/บางสาว...........................................................................
วุฒ กิ ารศึก ษา.......................................................วิช าเอก............................................................................................
ป็จจุบนั ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ บตำแหน่ง ( ) พนักงานราชการ ( ) ลูกจ้างประจำ
( ) ลูกจ้างชัว่ คราว
หน่วยงานการศึกษา.............................................................. อำเภอ.................................. จังหวัด.............................
สังกัด (สพป./สพม.)........................................................................................................................... จริง.
โดยได้รบั ค่าจ้าง ดังนี้
( ) เงินงบประมาณ สพฐ.
ในอัตราค่าจ้าง เดือนละ.........................................บาท
( ) เงินรายได้ชองหน่วยงานการศึกษา ในอัต ราค่าจ้างเดือนละ......................................... บาท
ให้ไว้* ณ

วันที.่

.เดือน....................................... พ.ค.

(ลงชือ่ ).....................................................ผูร้ บั รอง
( .................................................................................)

ตำแหน่ง........................................................... ..............
(ประทับตราหน่วยงานการศึกษา)

หมายเหตุ

๑. ให้ทำเครือ่ งหมาย / ใน ( ) ทีต่ รงตามความเป็นจริง
๒. ลงนามรับรองโดยผูบ้ งั คับบัญ ชาหน่วยงานการศึกษา
๓. ใช้ป ระกอบการสมัครคัดเลือ กบุคคลเพือ
่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นช้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั งิ าน กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกลารแนบท้าย ๕
องค์ประกอบการประเมิน ตัวขี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการสิกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประ๓ ททั่วไป ระคับปฏิบัติงาน กรณีที่มิความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาขี้บพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศ กศจ.เชียงราย ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ที่
องค์ประกอบ/คัวขีว้ ดั
๑ คุณๅฒิการสิกษาตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง
(๕ คะแนน)
๑.ระดับ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร ๓ จ ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.ระดับ ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.ระดับ ปวข.
๒ ประลบการณ์การปฏิบตั ิงานในตำแหน่งที่
เข้ารับการคัดเลือก (๕ คะแนน)
๑.ระยะเวลา ๘ ปี ขึน
้ ไป
๒.ระยะเวลา ๖ - ๗ จ
๓.ระยะเวลา ๔ - ๕ ปี
๓ ลถานทีป่ ฏิบตั งิ าน (๕ คะแนน)
๑.ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นจังหวัดทีร่ บั สมัคร
๒.ปฏิบตั งิ านอยูน่ อกจังหวัดทีร่ บั สมัคร
๔ ภูมลิ ำเนา (๕ คะแนน)
๑.ภูมลิ ำเนาอยูใ่ นจังหวัดทีร่ บั สมัคร
๒.ภูมลิ ำเนาอยูบ่ อกจังหวัดทีร่ บั สมัคร
๕

การเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะหำงาน/
วิทยากร (๕ คะแนน)
๑.สูงกว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัด
๒.ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัด
๓.ตํา่ กว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัด

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๕

คะแนน
๓ คะแนน

๕

คะแนน
๓ คะแนน
๕

คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๕

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากระดับการศึกษาที่ ก.ค.ศ.
หรือ ก.พ. รับรอง
ตามมาตรฐานตำแหน่งระดับสูงสุด
เพียงระดับเดียว
พิจารณาจากระยะเวลาทีป่ ฏิบตั ิหน้าที่
ทีร่ ะบุตามคำสัง่ /เอกสารอืน่
ทีผ่ บู้ งั คับบัญชารับรอง นับถึงวันสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย
(เศษของปีตง้ั แต่ ๖ เดือนขึน้ ไป นับเป็น ๑ ปี
พิจารณาจาก สัญญาจ้าง หรือคำสัง่
หรือเอกสารอืน่ ทีท่ างราชการออกให้
พิจารณาจากการอาคัยอยูภ่ มู ลิ ำเนานัน้
ได้แก่ สถานทีเ่ กิด หรือมีซอ่ื อยูใ่ น
ทะเบียนบ้านไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน
นับถึงวันเปีดรับสมัครคัดเลือกวับสุดท้าย
พิจารณาจากคำสัง่ แต่งตัง้
หนังสือเชีญ บันทึกเสนอหรือหลักฐานอืน่

ไ

^ ก ารฬ !

เอกลารแนบท้าย ๖

แบบรายงานผลการปฏิบต
ั งิ านทีผ
่ า่ นมา

เพื่อใช้ประกอบการประเมิน ตัวชี้'วัด และการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเช้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประ๓ ททั่วไป ระตับปฏิบัติงาน
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

จัดทำโดย

นาย/นาง/นางสาว....
ปีจจุบันดำรงตำแหน่ง
หน่วยงานการศึกษา......
สพปy สพม./.

แบบรายงานผลการปฏิบ้ต้งานที่ผ่านมา
เพือ่ ใช้ป ระกอบการประเมิน ตัว'ชว้ี ดั และการประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง สำหรับ การคัด เลือ ก
บุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็น ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่
ตาม
มาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับ ปฏิบ ตั งิ าน กรณ ที ม่ี คี วามจำเป็น หรือ มีเหตุพ เิ ศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว
๑) ซือ่ - สกุล...................................................................................................................................................
๒) วัน /เดือ น/ปี เกิด ................................................................อายุ............ปี.................. เดือน................. วัน
๓) ป้จจุบนั ปฏิบตั งิ านตำแหน่ง.......................................................ค่าจ้าง............................................ บาท
๔) หน่วยงานการศึกษา........................................ อำ๓ อ.................................. จังหวัด..................................
สังกัด สพป./สพม.....................................................................................................................................

(เอกสารประกอบ หน้าที่..........................)
ตอนที่ ๒ ประวัต /ิ ผลงาน
๑. คุณ วุฒ กิ ารศึก ษา
( ) ระดับ ปวส.
ซือ่ วุฒิ....................................................วิช าเอก....................................ปี พ.ศ............
( ) ระดับ ปวท.
ซือ่ วุฒ ิ................................................. วิช าเอก....................................ปี พ.ศ............
( ) ระดับ ปวช.
ซือ่ วุฒ ิ................................................. วิช าเอก................................... ปี พ.ศ.............
(เอกสารประกอบ หน้าที่............................ )
๒.ประสบการณ์และระยะเวลาทีป่ ฏิบ ตั งิ านในตำแหน่งทีเ่ ช้ารับ การคัด เลือ ก (เศษของปี ตัง้ แต่ ๖ เดือน
ขึน้ ไปนับเป็น ๑ ปี) ดังต่อไป
๑) สัญ ญาจ้าง...........................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที่............. / ..............ลงวันที่..............................
ตัง้ แต่.....................ถึง................. รวมระยะเวลาปฏิบ ตั งิ าน.................ปี.............เดือน................วัน
๒) สัญ ญาจ้าง...........................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที.่ ............/ ..............ลงวันที.่ .............................
ตัง้ แต่.....................ถึง.................รวมระยะเวลาปฏิบ ตั งิ าน.................ปี.............เดือน................วัน
๓) สัญ ญาจ้าง...........................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที.่ ............/ ..............ลงวันที.่ .............................
ตัง้ แต่.....................ถึง.................รวมระยะเวลาปฏิบ ตั งิ าน.................ปี.............เดือน................วัน
๔) สัญ ญาจ้าง...........................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที.่ ............/ ..............ลงวันที่..............................
ตัง้ แต่.....................ถึง................. รวมระยะเวลาปฏิบ ตั งิ าน.................ปี.............เดือน................วัน
/ ๕) สัญ ญาจ้าง...

-๒-

๕:) สัญ ญาจ้าง...........................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที่............ /................. ลงวันที่...........................
ตัง้ แต่.....................ถึง................รวมระยะเวลาปฏิบ ตั งิ าน..................ปี.............เดือน.................วัน
๖) สัญ ญาจ้าง...........................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที่............. / ................ลงวันที.่ ...........................
ตัง้ แต่.....................ถึง................รวมระยะเวลาปฏิบ ตั งิ าน..................ปี.............เดือน.................วัน
๗) สัญ ญาจ้าง...........................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที่............. / ................ลงวันที่...........................
ตัง้ แต่.....................ถึง................รวมระยะเวลาปฏิบ ตั งิ าน..................ปี.............เดือน.................วัน
๘) สัญ ญาจ้าง...........................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที่............. / ................ลงวันที.่ ...........................
ตัง้ แต่.....................ถึง................รวมระยะเวลาปฏิบตั งิ าน..................ปี.............เดือน.................วัน
๙) สัญ ญาจ้าง...........................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม.......................................................................................................
เลขที่............. / ................ลงวันที.่ ...........................
ตัง้ แต่.................... ถึง................รวมระยะเวลาปฏิบ ตั งิ าน..................ปี.............เดือน.................วัน
รวมระยะเวลาปฏิบ ตั งิ าน...............................ปี..........................เดือ น....................... วัน
(เอกสารประกอบ หน้าที.่ ............................ )
๓. สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน (ให้ระบุหน่วยงานการศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ าน)
( ) ๓.๑ ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นจังหวัดทีส่ มัครหน่วยงานการศึกษา.................................................................
อำเภอ.....................................................จังหวัด.............................................................................
( ) ๓.๒ ปฏิบตั กิ ารสอนอยูน่ อกจังหวัดทีส่ มัครหน่วยงานการศึกษา...........................................................
อำเภอ.....................................................จังหวัด..............................................................................
(เอกสารประกอบ หน้าที.่ ......................................... )
๔. ภูม ลิ ำเนาของผูส้ มัค ร (ให้ระบุทอ่ี ยูต่ ามทะเบียนบ้านไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือก
วันสุดท้าย)
( ) ๔.๑ ภูมลิ ำเนาอยูใ่ นจังหวัดทีส่ มัคร...........................................................................
( ) ๔.๒ ภูม ลิ ำเนาอยูน่ อกจังหวัดทีส่ มัค ร.....................................................................
(เอกสารประกอบ หน้าที.่ ......................................... )

/ ๕. การเปีนกรรมการ...

-๓-

๕. การเป็นกรรมการ/คณะทำงาน/วิทยากร
( ) ๕.ร) สูงกว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัด ระบุ..............................................................................
( ) ๕.๒ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัด ระบุ.......................................................................................
( ) <£.๓ ตํา่ กว่าระดับ ภาค หรือระดับ ระบุ.....................................................................................................

(เอกสารประกอบ หน้าที่........................................)
ขอรับ รองว่าข้อมูลข้างต้น เป็น จริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูล และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่ถกู ต้องตามความเป็นจริง จะถือว่าหมดสิทธืไ๋ นการเข้ารับการคัดเลือก และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิไต้โดยเด็ดขาด

(ลงขือ่ ).............................................................. ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก
( ................................................................................................)

วันที่...........เดือน.............................พ.ศ....................
ขอรับรองว่า ข้อมูลของ นาย/บาง/นางสาว......................................................................... ซึง่ เป็นผูส้ มัคร
เข้ารับ การดัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับ ราชการเป็น ข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับปฎบัตงาน กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือ
มิเหตุพ เิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจริงทุกประการ
(ลงขือ่ )..
(.
ตำแหน่ง...........................................................................
วันที่........... เดือน....................................... พ.ศ

หมายเหตุ รับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานการศึกษาปีจจุบนั

)

เอกสารแน'

มาตรการป้องกับการทุจรัตในการดำเนินการตามหณันกณท้และวรการดัดเสือกบุคคลเพี่อบรรจุและแต่งตั้ง
เนิบ จ้าราชการครูและบุค ลากรหางการศึก ษา ดำแหบ่งบุคลากรหางการศึก ษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (to)
ดำแหบ่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบ้ดงาบ กรณีทีมิความจำเนินหรัอมิเหตุฟิเคษ
สังกัดสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน นิ พ.ค. ๒<£๖๓

เพีอ่ ให้การดัดเสือกบุคคลเพีอ่ บรรจุและแต่งตัง้ เนินจ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุค ลากรทางการศึก ษาอบตามมาตรา ๓๘ ค. (to) ตำแหน่งประเกททัว่ ไป ระดับปฏิบตั งิ าบ
กรณีพม่ี คิ วามจำเนินหรัอมิเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน นิ พ.ค. ๒๔๖๓
เนินไปด้วยความเรัยบร้อย บรัสทุ ธ ยุตธิ รรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ชัน้ พืน้ ฐานจํงได้กำหนดมาตรการป้องกับการทุจรัตในการดัดเสือกดังกล่าว ดังนี้
ก่อนฝ็!ผุ
สอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบตั งิ าบชองเจ้าหน้าพีอ่ ย่างใกล้ขด็ และเพีม่ ความระมัดระวัง
เนินพิเศษเกียวกับการป้องกับการทุจรัต รวมทัง้ ป้องกันมิให้มกิ ารแสวงหาผลประโยชน์โนการคัดเสือก โดยอาจ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการป้องกันการทุจรัตในการสอบคัดเสือก
๒. จัด ประชุม กรรมการตำเนิน การคัด เสือ ก คณะต่าง ๆ เพีอ่ ชัแ้ จงชัก จ้อมชัน้ ตอบ
ในการตำเนินการ เพีอ่ สร้างความเจ้าใจ และปฏิบตั ติ ามระเบยบเกียวกับการสอบคัดเสือก อย่างถูกต้อง
โดยเอพาะกรรมการกำกับห้องสอบ ควรกำชับให้ปฏิบตั หิ น้าพีด่ ว้ ยความเข้มแข็ง รอบคอบ รัดกุม เนือ่ งจาก
เนินผูม้ ลิ ่วนสำคัญในการตรวจสอบการทุจริตในการสอบ
๓. ห้ามมิ'ไห้แต่งตัง้ บุคคล.ทีม พ
ิ ฤติการณีเกียวจ้องกับการจัดกวด'วชิ าหรัอสถานศึกษา
พีจ่ ดั กวดวิชาเนินกรรมการทีเกียวจ้องกับการคัดเสือกอย่างเด็ดชาด
๔. ปฏิบตั ติ ามหลักเกณท้และวิธการคัดเสือกบุคคลเพีอ่ บรรจุและแต่งตัง้ เนินจ้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (to) ตำแหน่งประเภททัว่ ไป
ระดับปฏิบตั งิ าน กรณีพม่ี คิ วามจำเนิบหรัอมิเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน
และตามนโยบาย/แนวปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
๕. การแต่งตัง้ คณะกรรมการสัมภาษณ์ตอ้ งเนิบผูไ้ ม่มสิ ว่ นได้สว่ นเสียหรัอเกียวจ้องกับ
ผูเ้ จ้าสอบ
๖. คณะกรรมการออกจ้อสอบ คณะกรรมการจัดทำจ้อสอบ และคณะกรรมการสัมภาษณ์
ไม่ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๗. จัดให้มเิ จ้าหน้าพีร่ กั ษาความปลอดภัยโนสถานพีท่ ใี ช้ในการตำเนินการสอบ เข่น เจ้าหน้าที
ตำรวจหรัอทหารชัน้ สัญญาบัตร ดูแลสถานพีเ่ ก็บรักษาจ้อสอบและกระดาษตำตอบ สนามสอบ หรัอการ'จดั 'ให้มิ
เครือ่ งมิอตรวจจับสัญญาณหรัอการดัดสัญญาณโทรคัพท์และเครือ่ งมิอส์อสารอืน่ ๆ ในวันสอบ
๘. ควรเนิดซ่องทางรับพิงการแจ้งจ้อมูล เบาะแส อย่างกว้างชวาง และการหาข่าวใบทางสับ
เพีอ่ เฝืาระวังและ,หรัอระงับเหตุ'ได้'ทบั ท
๑.

/ ๙. ประชาสัมพันธ์...

-๒๙ .ประขาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครเข้ารับการคัดเลอกได้เพยงตำแหน่งเดยว
และจัง หวัด เดีย ว หากปรากฏว่า ผู้ส มัค รคัด เลอกสมัค รเกนกว่า หนึ่ง ตำแหน่ง หรอเกิน ว่าหนึ่ง จัง หวัด
ให้ผู้ดำเปิบการคัดเลือกตัดลืทธการคัดเลือกทั้งหมด
๑ ๐ .ประขาสัมพันธ์ให้ประขาซบทั่วไปและผู้เข้ารับการคัดเลือกได้เข้าใจ และรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ถ ูก ต้อ งเฟ้อ สร้างภาพลัก ษณ์แ ละความน่าเขื่อ ลือ ของส่วนราชการ และเฟ้อเป็น การน้อ งกัน ไม่ให้
ปิผู้แอบอ้างแสวงหาผลประโยขบ!บการสอบคัดเลือก
๑๑. ควรดีดทั้งกล้องวงจรปีด เฟ้อตรวจสอบความเคส์อนไหว ขื่งอาจดีดทั้งไว้ใบจุดฟ้สัาคัญ เข่น
สถานที่เก็บรักษาข้อสอบและกระดาพดำตอบ ห้องสอบ าลฯ กรณหากมเหตุการณ์ผิดปกดีสามารถตรวจสอบ
เหตุการณ์ตังกล่าวย้อนหลังได้
๑๒. การรับสมัครคัดเลือก การตรวจสอบคุณสมบ้ดีฃองผู้สมัคร ให้พจารณาด้วยความรอบคอบ

รัดกุม

๑๓.ให้ผสู้ มัครพิมพ์ลายนิว้ หัวแม่มอี ด้านขวาบนบัตรประจำตัวผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก
และใบบัญข้ลงลายมอขือ่ ผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกเฟ้อตรวจสอบกรณ์ทร่ี การทุจริตในการสอบ
๑๔.การตรวจสอบผูส้ มัคร ควรตรวจสอบจากรูปถ่ายของผูส้ มัคร บัตรประจำตัวผูส้ มัครเข้ารับ
การคัดเลือก บัตรประตัวประขาซน หรืออาจให้ การบันทกภาพผูส้ มัครเข้ารับคัดเลือกเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
๑๔ .การเก็บ รัก ษาข้อ สอบ ควรจัด หาสถานทีแ่ ละห้อ งมัน่ คงในการเก็บ ข้อ สอบ
และกระดาษดำตอบ มีกรรมการดูแลประจำสถานที่ ตลอด ๒๔ ขัว้ โมง ทัง้ นิ้ ควรแต่งทัง้ เจ้าหน้าทีต่ ำรวจ
ร่วมเป็นกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ/กระดาษดำตอบ
๑๖. พิจารณาแต่งทัง้ กรรมการกลางใบการรับ - ส่ง ข้อสอบ/กระดาษดำตอบ ให้มจี ำนวน
ทีเ่ พิยงพอและเหมาะสม เฟ้อให้การดำเบนการรับ - ส่ง ข้อสอบ/กระดาษดำตอบ เป็น'ไปด้วยความเรืยบร้อย
ทับตามกำหนดเวลาสอบ

ร

๑๗. การแต่ง ทั้ง คณะกรรมการดำเปิน การคัด เลือ ก ควรคัด เลือ กผู้ท ี่ม ีค วามรับ ผิด ขอบสูง
และไม่มีพฤดีการณ์เที่ยวข้องกับการจัดกวดว้ซา
๑๘. พิจ ารณาแต่ง ทั้ง กรรมการประจำอาคารที่ส อบในแต่ล ะขั้น เฟ้อ อำนวยความสะดวก
แก่กรรมการกำกับการสอบและผู้เข้าสอบ
ระหว่างลอบ
กำหนดบุคคลเป็น ทางสับ ให้สดับตรับพิง สังเกตสถานการณ์ และรายงานให้ป ระธาน
คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบทราบ
๒. กำหนดจุดรับรายงานเมื่อมีเหตุอุกเรน
๓. ควรมีการบันทักภาพผู้เข้ารับการคัดเลือก
๔. ขอความร่วมมีอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหาร ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสนามสอบ
๑.

/ ๔. ห้ามมีให้...

๕. ห้ามมืให้ผู้เข้ารับการคัดเสือกนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกซนิด เข่น โทรคัพท์เคลื่อนที
(มอถอ) วิทยุตดตามคัว วิทยุลื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งตำรา หนังสือ บันท้กข้อความ เอกสารหรัอกระดาบสิงพิมพ์
อื่นใด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เข่น กระเป๋าสะทาย เครึ๋องคำนวณ อุปกรณ์ทีใข้ใบการคำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ
เครื่องบันทกเสืยงเข้าห้องสอบ
๖. ควรจัดให้มเครื่องคักจับสัญญาณโทรคัพท์ หรือเครื่องมือลื่อสารต่าง ๆ ๆล*! และอาจห้าม
มืให้ผู้เข้าสอบสวมเลื่อคลุม รองเท้า อุงเท้า เข้าห้องสอบ
๗. การตรวจสอบผู้เข้ารับการคัดเสือก โห้ผู้เข้ารับการคัดเสือกแสดงบัตรประจำคัวผู้เข้ารับ
การคัด เสือ กควบคู่ก ับ บัต รประจำคัว ประขาซบ/บัต รประจำคัว เจ้า หน้า ทีข องรัฐ ขื่ง มืร ูป ถ่า ย ลายมือ ขื่อ
และเลขประจำคัวประขาซน ๑๓ หลัก และให้ผู้เข้าสอบพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือด้านขวาใบบัญซลงลายมือขื่อ
ผู้เข้ารับการคัดเสือก เทีอปัองกันการปลอมคัวเข้าสอบแทบ
๘. ควรจัดให้มืการตรวจสอบการพกพาอุปกรณ์ทีใข้ใบการคำนวณ โทรคัพพ์มือสือ เครื่องมือ
ลื่อสารอื่น ๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าสอบ
๙. คักบาอุดล่อแหลมทีอาจก่อให้เกดการทุจริต
๑๐. การตำเนินการทุกขั้นตอน ต้องกระขับ รัดอุม และควรให้มืผู้เกี่ยวข้องเท่าทีจำเป็น

หลังลธบ
๑. ให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาบคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้ารับการคัดเสือก
๒. ระมัดระวังมืให้ผู้เข้ารับการคัดเสือกนำข้อสอบหรือกระดาบคำตอบออกจากห้องสอบ

เอกสารแนบท้าย ๘
มาตรการเฝืาระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติคแอไวรัสโคโรนา ๒0 ๑๙ (00710-๑๙)
ตามทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
เป็น ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ตำแหน่ง บุค ลากรทางการศึก ษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับปฏินตั งิ าน กรณีท ม่ี คี วามจำเป็น หรือมีเหตุพ เิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยกำหนดให้มกี ารสอบข้อเขียนในวันเสาร์ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และสอบสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สถานทีส่ อบทีค่ ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด นัน้
เพือ่ ป้อ งกัน การแพร่ระบาดของโรคติด เชือ้ ไวรัส โคโรนา ๒0 ๑๙ (00710-๑๙) ตามมาตรการ
ควบคุม และป้อ งกัน การแพร่ร ะบาดของโรคติด เชือ้ ไวรัส โคโรนา ๒0 ๑๙ (0 0 7 อ -๑ ๙) ตามประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก ารและเพือ่ การจัด สอบเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน จึงกำหนดมาตรการเฝ็าระวังและป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒0 ๑๙ (00710-๑๙) ดังนี้
๑. อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบ สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
๒. ผูด้ ำเนัน การสอบคัด เลือ กประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อ ง เช่น กรมควบคุมโรคประจำจังหวัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ สถานพยาบาล ในการจัดเตรียมสถานทีส่ อบ ดังนี้
๒.๑ กำหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าตัวอาคาร
๒.๒ ติดเครือ่ งเทอร์มลั สแกน ตรวจวัดอุณหภูมิ
๒.๓ มีจดุ บริการเจลล้างมือบริการทุกจุดทางเข้า
๒.๔ ทำความสะอาดและพ่น ยาฆ่าเชือ้ สถานทีส่ อบ โต๊ะเก้าอี้ และภายในอาคารสถานทีจ่ ดั สอบ
ก่อนและหลังการสอบ
๒.๕ จัดห้องสอบสำหรับผูป้ ว่ ย “ กลุม่ เสีย่ ง ”
๒.๖ ประขาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒0 ๑๙ (00710-๑๙)
๓. ขอให้ผเู้ ข้าสอบทีม่ บี คุ คลในครอบครัวทีพ่ กั อาคัยอยูร่ ว่ มบ้านเดียวกันทีม่ ปี ระวัตกิ ารเดินทางกลับ
หรือเดิน ทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุม่ เสีย่ ง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ให้แจ้งกับทางสนามสอบโดยต่วน
๔. ผูด้ ำเนิน การสอบคัดเลือก อาจพิจารณาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
๒0 ๑๙ (00710-๑๙) เพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสม

