
 
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน  
...................... 

 ด้วยโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน จ านวน                 
๑ อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อต าแหน่ง ท่ีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก สรรหา 
     ต าแหน่ง   ธุรการโรงเรียน 

ค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000 บาท 
ระยะเวลาการจ้าง 4 กรกฎาคม  2562 – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕62 
 

      ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร   
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกิน 3๕ ปี 
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  
           ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 
      อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน                 
       ของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือ สามเณร หรือนักพรต นักบวช 
(๙) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา      
    ๒.๒  คุณสมบัติ  เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         (๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิ ปวส. ขึ้นไป     
         (๒) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  
              ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 
 
 



๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
     3.๑  งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ  รวมทั้ง 
            ระบบ E-office   

               3.๒  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรยีบร้อย 
     3.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล การ  
            จัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

               3.๔  งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่น                   
                      การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
               3.๕  งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๔.  การรับสมัคร 
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ต้ังแต่วันที่  
21 - 30 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.   ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ  

 
5. เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 
     1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาด า ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร  โดยถ่ายไม่เกิน  

๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๒ รูป 
                2. ส าเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ 
                    ต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี 
                    อ านาจ ภายในวันปิดรับสมัคร 
                3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
                4. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบส าคัญการสมรส (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล 
                    ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ) อย่างละ ๑ ฉบับ 

5. ใบรับรองแพทย์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 
6. เงื่อนไขการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหา จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ม ี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล     
ท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก 
สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   
 

7.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สรรหาและก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ
คัดเลือก สรรหา 

   โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สรรหา ภายใน
วันที่  ๑ กรกฎาคม  ๒๕62  ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

 
 



8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
    ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่         

2 เดือน กรกฎาคมพ.ศ.  ๒๕62  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

9. หลักสูตรและเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 วัน เวลา  วิชา  คะแนนเต็ม  หมายเหตุ 

วันที่ 2 กรกฎาคม ๒๕62 
  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
 เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

ภาค ก  
- ความรู้ทั่วไป 
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
- ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
 
ภาค ข  
- ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง   

  
๑๐๐ 

 
 
 

๕๐ 
 

 
- ข้อเขียน (4๐) 
- ปฏิบัติ  (6๐) 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 

สถานที่สอบ  สอบทีโ่รงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้เข้ารับการคัดเลือก  จะต้องได้รับการประเมินครบทุกด้าน  และได้คะแนนประเมินทุกด้านรวมกัน   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  หากคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้
คะแนนกิจกรรมภาค ก  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบ
ภาคปฏิบัติ มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อน  
เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ที่สูงกว่า  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้แต่ละกิจกรรม 
 

๑1. การประกาศรายช่ือ  และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
             โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับคะแนนที่
สอบได้  เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ภายในวันที่  3  กรกฎาคม  ๒๕62 ณ โรงเรียน                      
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  

 

๑2. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
                ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามรูปแบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 37  เมื่อโรงเรียนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
        

   ประกาศ ณ วันที่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
                                                 

                                              
                 ลงชื่อ 

                           ( นายจรัส  ล าทา ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  



ปฏิทินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

 
ที ่ รายการ วัน เดือน ปี 
๑ ประกาศรับสมัคร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
๒ รับสมัคร 21 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
๔ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
๕ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
๖ รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 4 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๗๕-๓๒๔๘  , ๐-9313-9639-4  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


