
  
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนปอวิทยา 

เร่ือง  รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ 

 ********************* 
     ด้วย  โรงเรียนปอวิทยา    เลขท่ี  ๒๐๐ หมู่ ๕  ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต ๔  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง 
บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

     อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒  
ลงวันท่ี ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ประกอบกับค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ 
ลงวันท่ี ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  โรงเรียนปอวิทยา  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง  บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 
 

              ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง  
ชื่อต าแหน่ง      บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
อัตราว่าง      จ านวน  ๑  ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน      ๙,๐๐๐   บาท 
ลักษณะการจ้าง      โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

              ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
                  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
                         ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 

               ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
               ๒.๑.๓  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
      ๒.๑.๕  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      ๒.๑.๖  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน    

ไม่สมประกอบ 
      ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 



 

 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
        จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ขึ้นไป    

      ๓.  การรับสมัคร 
          ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนปอวิทยา อ าเภอเวียงแก่น  
ระหว่างวนัท่ี  ๑๘-๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

     ๔.  การยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานในการสมัคร 
            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบฟอร์มท่ี

โรงเรียนปอวิทยา  ก าหนด โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร  ดังนี้   
         ๔.๑  ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้) 

          ๔.๒  ปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาไว้     จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๔.๓  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา     จ านวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๔  ทะเบียนบ้านท่ีเป็นภูมิล าเนาของตนพร้อมส าเนา    จ านวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๕  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นหนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล (ถ้ามี)   

         ๔.๖  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาด า ขนาด  ๑ X ๑.๕  นิ้ว  ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนและ
ถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  ๓ ใบ  
                    ๔.๗  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ท่ีออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันท่ีสมัคร 
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙     จ านวน  ๑  ฉบับ 
           ท้ังนี้ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองส าเนาด้วยตนเอง (เว้นแต่เอกสารตามข้อ ๔.๖-๔.๗) หาก
ตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีน ามาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติมา
ต้ังแต่ต้น และจะไม่รับการพิจารณาจัดจ้าง  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆท้ังส้ิน     
      ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรร 
                     โรงเรียนปอวิทยา  จะประกาศรายช่ือผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
วัน  เวลา  สถานท่ี   และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา  ภายในวันท่ี ๒๒  กรกฎาคม   ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนปอวิทยา 
และทางเว็บไซด์ของโรงเรียน , เว็บไซด์ของสพป.เชียงราย  เขต ๔ 
               ๖.  หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก 
            หลักสูตร และวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ี 
บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 
               ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
             ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบรวมทุกภาคไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ในกรณีท่ีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนรวมภาค ข มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาค ก  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
หากยังได้คะแนนภาค  ก  เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาค  ค  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค  
ค  เท่ากันอีก  ให้ผู้ท่ีรับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ล าดับท่ีดีกว่า 



 

 
      ๘.  การประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
              โรงเรียนปอวิทยา  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยจะเรียงล าดับจากผู้ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นท่ีส้ินสุด  โรงเรียนปอวิทยา  จะประกาศ
รายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนปอวิทยาและทางเว็บไซด์   
ของโรงเรียน , เว็บไซด์ของ สพป.เชียงราย  เขต ๔ 
    การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน  ๒  ปี  นับต้ังแต่วันขึ้น
บัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว  
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
                ๙.  การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว 
                ๙.๑ โรงเรียนปอวิทยา  จะเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมาจัดท าสัญญาจ้างเรียงล าดับ  
โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู่ในใบสมัคร  ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวและ
ท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนปอวิทยา       
                ๙.๒ การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
           ๙.๒.๑  ผู้นั้นสละสิทธิ์การจ้าง 
                               ๙.๒.๒  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
                               ๙.๒.๓  กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ    
ในภายหลังแม้ท าสัญญาจ้างไปแล้ว  โรงเรียนปอวิทยา  จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒                               
                                                                       
 
 
       

                                                                   (นายเอกราช   ลือชา) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนปอวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ก าหนดการการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนปอวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต ๔ 
 

********************************** 
 
ประกาศรับสมัคร     วันท่ี   ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
รับสมัคร     วันท่ี  ๑๘ – ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒    
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  ภายในวันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
ด าเนินการสรรหา    วันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
ประกาศผลการสรรหา    ภายในวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๒ 
มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง   วันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 
 

********************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

------------------------------------------ 
๑. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ท าการสอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน  

     ๒. การสอบสัมภาษณ์   ๕๐   คะแนน 
  
 
 
 
                                          ................................................................. 



 

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง บุคลากรปฏบิตังิานธรุการโรงเรยีน 
โรงเรียนปอวิทยา 

---------------------------------------- 
 
1. ช่ือ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
2. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี 
3. เกิดท่ีต าบล ……………………… อ าเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 
4. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน …………………………. เมื่อวันท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
5. ท่ีอยู่ปจัจุบัน เลขท่ี ……………………… ถนน ………………………ต าบล …………………………… 

อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 
6. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ  คือ ………………..……………………………………………………………….. 

7. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร  
                ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒท่ีิสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์   
 อื่น ๆ .................................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงช่ือผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 

         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
    ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................... 
    คุณสมบัติถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

 

     
    1X1.5 น้ิว 
 

เลขประจ ำตวัสอบ............... 



 

 


