
-๒- 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอยจัน 
เร่ือง การรับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพือ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียน 

ดว้ยโรงเรียนบา้นดอยจนั ต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมคัรบุคคลทัว่ไปสอบคดัเลือกจา้งเป็นลูกจา้งชั่วคราว ๑ 
ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ดงันั้น อาศยัความตามหนงัลือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด่วนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๔๕/ว๓๙๐๔ ลงวนัท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๑ ลกัษณะการจา้งโดยวิธีการจา้งเหมาเหมาบริการ 
ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ระยะเวลาการจา้ง ๑๒ เดือน ตั้งแต่ 
ตุลาคม ๒๔๖๑ - กนัยายน ๒๔๖๒ กบัเก่ียวกบัลูกจา้งชัว่คราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจา้ง 
ชัว่คราว ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๔๔๗ จึงประกาศรับสมคัรสอบดดัเลือกบุคคลเพื่อ
จา้ง เป็นลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ดงัน้ี 

๑. ช่ือต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลอืก 
ต าแหน่งลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติังานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูใหก้บันกัเรียน จ านวน ๑ 

อตัรา โดยปฏิบติังานธุรการโรงเรียน 
๒. ขอบข่ายภารกจิและหน้าทีก่ารปฏิบัติงาน 

๑.๑ งานธุรการ สารบรรณ จดัเก็บเอกสาร หลกัฐานทะเบียนและหนงัสือราชการต่าง ๆ รวมทั้ง 
ระบบ E-Office 

๑.๒ งานพสัดุ จดัลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
๑.๓ งานขอ้มูลสารสนเทศ จดัระบบทะเบียน ระเบียนขอ้มูล การส ารวจและบนัทึกขอ้มูลการจดัท า 

รายงานขอ้มูล จดัส่งและรับขอ้มูลในระบบ ICT 
๑.๔ งานประสานงาน การติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและทอ้งถ่ิน การให ้

บริการแก่ประซาซนหรือผูม้าขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ  
๑.๕ งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลอืก  
       ๓.๑ เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไป  
               (๑) มีสัญชาติไทย  
               (๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ ๑๘  ปีบริบูรณ์ 

(๓) เป็นผูท่ี้เล่ือมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

(๔) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน 

กฎ ก.ค.ศ. 
/ (๖) ไม่เป็นผู ้........ 
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(๖) ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสั่งพกัราชการ ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  
(๗) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี  
(๘) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๙) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ ความผดิ

ท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๑๐) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาซน หรือ

หน่วยงานอ่ืนชองรัฐ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(๑๑) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อกหรือปลดออกเพราะกระท าผดิตามระเบียบกระทรวง การ

คลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจ าชองส่วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน 
(๑๒) ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเชา้รับราชการหรือเชา้ปฏิบติังานใน 

หน่วยงานชองรัฐ 
(๑๓) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ ์สามเณร นกัพรต หรือนกับวช  

๓.๒ คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึน้ไป  ทุกวชิาเอก  

๔. อตัราค่าจ้าง 
       ค่าจา้งในอตัรา ๙,๐๐๐ บาท/เดือน 

๕. วนั เวลา และสถานที่รับสมัครดัดเลอืก 
ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรคดัเลือก ใหข้อรับใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง ณ โรงเรียนบา้น

ดอยจนั ต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ระหวา่งวนัท่ี ๖ – ๑๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ (ไม่เวน้
วนัหยดุราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ ๐๘๕ ๗๑๙๗๙๐๐ 
๖. เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะต้องน ามายืน่ในวนัสมัคร 

๖.๑ ใบสมคัรเขา้รับการคดัเลือกตามแบบท่ีก าหนด 
๖.๒ ส าเนาวฒิุการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวชิาท่ีสมคัร พร้อม

ฉบบัจริง จ  านวน ๑ ฉบบั 
๖.๓ บตัรประจ าตวัประชาชน (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ ฉบบัจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบบั  
๖.๔ ส าเนาทะเบียนบา้น ฉบบัจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบบั 
๖.๕ ใบรับรองแพทย ์ซ่ึงออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงวา่ไม่เป็นโรคตอ้งหา้มตามกฎ ก.ค.ศ. 

วา่ดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จ านวน ๑ ฉบบั 
๖.๖ รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด ๑ น้ิว ซ่ึงถ่ายมาแลว้ไม่เกิน ๖ เดือน 

จ านวน ๓ รูป 
๖.๗ หลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น หนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ถา้มี) ฉบบัจริง พร้อม

ส าเนา จ านวน ๑ ฉบบั 
(เอกสารหลกัฐานทุกรายการตอ้งมีฉบบัจริงมาแสดงดว้ย เอกสารฉบบัส าเนาทุกฉบบัใหผู้ส้มคัร 

เขียนค ารับรองวา่ “ส าเนาถูกต้อง” ลงลายมือซ่ือ และวนัเดือนปีก ากบัไวทุ้กหนา้ซองส าเนาเอกสาร) 
๗. เงื่อนไขการสมัคร 

ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็นผูมี้คุณสมบติั 
ตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมคัร พร้อมทั้งยืน่หลกัฐานในการสมคัร 

 
/ใหถู้กตอ้ง ..........  
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ใหถู้กตอ้งครบถว้น ในกรณีท่ีมีความผดิพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัรไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ อนัมีผลท าใหผู้ส้มคัรไม่มี 
สิทธิสอบตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว ใหถื้อวา่การรับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการสอบดดัเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะ 
และหากตรวจสอบภายหลงัพบวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามท่ีก าหนดหรือรายงานขอ้มูลในเอกสารโดยเป็นเทจ็ 
โรงเรียนบา้นดอยจนั จะไม่พิจารณาจา้งจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้

๘. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลอืก 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือกภายในวนัที ่ ๑๑   เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรียนบ้านดอยจัน อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงรายเขต ๓ และทางเวป็ไซต ์http://www.bandoichan.ac.th 

๙. หลกัสูตรและวธีิการคัดเลือก 
             คดัเลือกโดยการสอบภาคปฏิบติัการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมพื้นฐานงานธุรการ ระบบ

เอกสารอิเล็คโทรนิกส์ การพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ  และประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการ
สัมภาษณ์ เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ และความรอบรู้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง 

๑๐. ก าหนดวนั เวลา และสถานทีค่ัดเลอืก 
โรงเรียนบ้านดอยจัน อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓ จะด าเนินการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๒  สถานท่ีสอบคดัเลือก ณ โรงเรียนบา้นดอยจนั อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓ ตามก าหนดการสอบในตาราง ดงัน้ี 

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
ผูท่ี้ผา่นการดดัเลือกภาคความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี และความเหมาะสมกบัต าแหน่ง ตอ้งได ้

คะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค และรวมกนัสองภาคตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงล าดบัท่ี 
จากผูค้ดัเลือกไดค้ะแนนรวมจากมากไปหานอ้ย ในกรณีท่ีผูค้ดัเลือกไดค้ะแนนรวมเท่ากนั ใหผู้ท่ี้คดัเลือกได ้
คะแนนความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีมากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นส าดบัท่ีสูงกวา่ หากไดค้ะแนนภาคความรู้เก่ียวกบังานใน 
หนา้ท่ีเท่ากนัอีกใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนนความเหมาะสมกบัต าแหน่ง มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นส าดบัท่ีสูงกวา่ ถา้ยงัไดค้ะแนน 
ความเหมาะสมกบัต าแหน่งเท่ากนัอีก ใหผู้ท่ี้ไดเ้ลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูท่ี้อยูส่ าดบัท่ีสูงกวา่ การตดัสินถือ 
เป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้

๑๒. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลอืก 
โรงเรียนบา้นดอยจนั อ าเภอเชียงแสน จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรร ภายใน วันท่ี 

๑๒  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบา้นดอยจนั อ าเภอเชียงแสน          ทางเวป็ไซต ์
http://www.bandoichan.ac.th โดยจะประกาศเรียงล าดบัท่ี 

 
 
 

/ จากผูท่ี้ไดค้ะแนน ...... 

วนั เดือน ปี เวลา รายการ คะแนน 
วนัท่ี ๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป สอบภาคปฏิบติั ๕๐ คะแนน 

 สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน 
 

http://www.bandoichan.ac.th/
http://www.bandoichan.ac.th/
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จากผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดลงมาตามล าดบั และรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกข้ึนบญัชีไวเ้ป็นเวลา ๒ ปี นบัตั้งแต่วนั 
ประกาศผลการคดัเลือก 

๑๓. การยกเลกิบัญชีผู้ได้รับคัดเลอืก 
บญัชีผูไ้ดรั้บคดัเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบญัชี เม่ือผูน้ั้นมีกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

                      ๑๓.๑ ผูน้ั้นไม่มารายงานตวัเพื่อเขา้รับการสั่งจา้ง ในวนั เวลา ท่ีก าหนด  
                      ๑๓.๒ ผูน้ั้นขอสละสิทธ์ิการจา้ง 

       ๑๓.๓ ผูน้ั้นไม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามก าหนดเวลาการสั่งจา้ง  
       ๑๓.๔ บญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกครบก าหนดเวลา ๒ ปี นบัตั้งแต่วนัประกาศผลการคดัเลือก  
       ๑๓.๔ หากม่ประกาศรับสมคัรคร้ังใหม่แลว้บญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกในคร้ังก่อนเป็นอนัยกเลิก 
๑๔. การเรียกตวัผูไ้ดรั้บคดัเลือกและการจดัท าสัญญาจา้ง 

ผูผ้า่นการเลือกสรร ในล าดบัท่ี ๑ จะตอ้งมาท าสัญญาจา้ง ณ โรงเรียนบา้นดอยจนั ภายใน วนัท่ี 
๑๓ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ พร้อมปฏิบติังานทนัที 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ 

 

 
(นายธญัญะ เนียมแตง) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดอยจนั 



 

ปฏิทนิการคัดเลอืกบุคคลเพือ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านดอยจัน 
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

ภายในวนัท่ี ๖ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ ประกาศรับสมคัร 

วนัท่ี ๗ – ๑๐ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ รับสมคัร (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 

ภายในวนัท่ี ๑๑ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก 

วนัท่ี ๑๒ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ สอบภาคปฏิบติั สอบสัมภาษณ์ 

ภายในวนัท่ี ๑๒ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก 

วนัท่ี ๑๓ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ ท าสัญญาจา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ล าดับทีใ่บสมัคร.................. 
 

ใบสมัครคัดเลอืกบุคคลเป็นอัตราจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน     
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โรงเรียนบ้านดอยจัน   

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 

1. ช่ือ...................................................................นามสกุล................................................................ 
      สัญชาติ..................................เช้ือชาติ.......................................ศาสนา.......................................... 
2. เกิดวนัท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..............อาย.ุ.........ปี............เดือน............วนั 
3. เกิดท่ีต าบล....................................อ  าเภอ........................................จงัหวดั................................... 
4. เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน......................................ออก  ณ  ส านกังาน...................................           

เม่ือวนัท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................ 
5. ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี........................ถนน.....................................ต  าบล.............................................. 

อ าเภอ..................................จงัหวดั....................................โทรศพัท.์.......................................... 
6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก........................................................................................................ 

ไดรั้บวฒิุการศึกษา.........................../วชิาเอก..............................................หลกัสูตร..........ปี 
มีคุณวฒิุความรู้พิเศษคือ................................................................................................................ 

7. เอกสารหลกัฐานท่ีแนบใบสมคัร 
               รูปถ่ายขนาด  1  น้ิว  จ  านวน  3  รูป            ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   1  ฉบบั 
               ส าเนาทะเบียนบา้น  1 ฉบบั                       ส าเนาประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือหนงัสือรับรองวฒิุ 1 ฉบบั 
  ใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบบั               ใบรับรองแพทย ์ 1 ฉบบั 
               หลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มีโปรดระบุ).................................................................................................... 

 
 
 
                                                    ลายมือช่ือ.................................................ผูส้มคัร 
                                                                 (...................................................) 
                                       ยืน่ใบสมคัรวนัท่ี............เดือน.........................พ.ศ. ................... 
 

 

 
รูปถ่ายขนาด 

1 น้ิว  



 

บันทกึของเจ้าหน้าทีรั่บสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าทีต่รวจสอบคุณสมบัติ 
ไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานของผูส้มคัรแลว้เห็นวา่ 
(     ) หลกัฐานครบ 
(     ) หลกัฐานไม่ครบ 
 
 
 ลงช่ือ...........................................เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร 
       (...........................................) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
วนัท่ี............/............................./..................... 

ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรแลว้เห็นวา่ 
(     ) มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศรับสมคัร 
(     ) ขาดคุณสมบติัเน่ืองจาก.............................. 
............................................................................ 
 
ลงช่ือ.............................................ผูต้รวจคุณสมบติั 
      (.............................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
วนัท่ี................./............................/..................... 

 



 

 
 


