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คติพจน ์
ในการท างาน 

 

“ การท างานเป็นทีมไดด้ี 
ต้องไม่กังวลว่าคนอื่น 

ท าน้อยกว่าเรา ” 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

การด าเนินการ 

สรรหาอตัราจา้งชัว่คราว 
 

 

 

 
 
 
 
 

นางภาพร  มูลไชย 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
 
 

คติพจน์กลุ่มบริหารงานบุคคล 

“ท ำงำนด้วยใจ ข้อมูลโปร่งใส พร้อมให้บริหำร” 

 



 
การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย 

ต าแหน่งครูผู้สอน/พนักงานราชการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตรวจสอบต ำแหน่งว่ำง และควำม

ต้องกำรวิชำเอก 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรสรรหำลูกจ้ำงจ้ำงชั่วครำว

ตำมระเบียบ 
1)  ก ำหนดรำยละเอียดควำมต้องกำรและต ำแหน่งว่ำง 
2)  ประกำศรับสมัคร รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกำศ 
     รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
3)  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำด้วยควำมเป็นธรรมและ 
     โปร่งใส 
4)  ด ำเนินกำรคัดเลือก ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก   
5)  ด ำเนินกำรตำมผลกำรสอบ โดยกำรเรียกมำรำยงำนตัว 
     ตำมล ำดับเพ่ือท ำสัญญำจ้ำง   

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีค ำสั่งจ้ำง 
4. ส ำเนำค ำสั่งจ้ำงและสัญญำจ้ำงให้ผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน

ค่ำจ้ำงต่อไป 
 

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ต าแหน่งธุรการโรงเรียน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตรวจสอบต ำแหน่งว่ำง   
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรสรรหำลูกจ้ำงจ้ำงชั่วครำว

ตำมระเบียบ 
1)  ก ำหนดรำยละเอียดควำมต้องกำรและต ำแหน่งว่ำง 
2)  ประกำศรับสมัคร รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกำศ 
     รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
3)  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำด้วยควำมเป็นธรรมและ 
     โปร่งใส 

4)  ด ำเนินกำรคัดเลือก ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก   
5)  ด ำเนินกำรตำมผลกำรสอบ โดยกำรเรียกมำรำยงำนตัว 
     ตำมล ำดับเพ่ือท ำสัญญำจ้ำง   

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีค ำสั่งจ้ำง 
4. ส ำเนำค ำสั่งจ้ำงและสัญญำจ้ำงให้ผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน

ค่ำจ้ำงต่อไป 
 

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ต าแหน่งนักการภารโรง/ครูพักนอน 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. สถำนศึกษำตรวจสอบต ำแหน่งว่ำง  
2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรสรรหำลูกจ้ำงจ้ำงชั่วครำวตำมระเบียบ 

1)  ก ำหนดรำยละเอียดควำมต้องกำรและต ำแหน่งว่ำง 
2)  ประกำศรับสมัคร รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกำศ 
     รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
3)  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำด้วยควำมเป็นธรรมและ 
     โปร่งใส 
4)  ด ำเนินกำรคัดเลือก ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก   
5)  ด ำเนินกำรตำมผลกำรสอบ โดยกำรเรียกมำรำยงำนตัว 
     ตำมล ำดับเพ่ือท ำสัญญำจ้ำง   

3. สถำนศึกษำมีค ำสั่งจ้ำง 
4. ส ำเนำค ำสั่ งจ้ำงและสัญญำจ้ำงรำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเบิกจ่ำยค่ำจ้ำง 
 

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. สถำนศึกษำเสนอขอควำมเห็นชอบไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ โดยชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นพร้อมรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องกำรขอจ้ำง ระยะเวลำกำรจ้ำง อัตรำค่ำจ้ำง จ ำนวนอัตรำ
ที่ขอจ้ำง และเงื่อนไขกำรจ้ำงเพ่ือปฏิบัติที่ใด พร้อมรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรจ้ำงตำม
เกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
1) ควำมขำดแคลนอัตรำก ำลัง ควำมจ ำเป็น เหมำะสม เพ่ือ

ประโยชน์ของทำงรำชกำร 
2) อัตรำค่ำจ้ำงให้จ้ำงได้ไม่เกินอัตรำค่ำจ้ำงชั้นต่ ำของต ำแหน่ง

และวุฒิตำมที่กระทรวงก ำหนด และไม่มีกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง 
3) ระยะเวลำกำรจ้ำงให้จ้ำงได้ไม่เกินปีงบประมำณ หรือไม่เกิน 1 

ปีกำรศึกษำ 
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ 
4. สถำนศึกษำด ำเนินกำรสรรหำลูกจ้ำงจ้ำงชั่วครำว 

1) ก ำหนดรำยละเอียดควำมต้องกำรและต ำแหน่งว่ำง 
2) ประกำศรับสมัคร รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกำศ

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ด ำเนินกำรสอบตำมผลกำรสอบ 
3) ด ำเนินกำรคัดเลือก 
4) เรียกมำรำยงำนตัว เพ่ือท ำสัญญำจ้ำง โดย ผอ.โรงเรียน 
5) ส่งสัญญำจ้ำงให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือตรวจสอบ

และเป็นหลักฐำนต่อไป 
5. กำรด ำเนินกำรสรรหำ ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร จ ำนวน

ไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประกอบด้วย 
1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือรอง ผอ.สถำนศึกษำ  

                                             เป็นประธำนกรรมกำร 
2) ข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ                    เป็นกรรมกำร 
3) ผู้แทนในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 2 คน 

                                                       เป็นกรรมกำร 
4) ข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ หรือเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำน

บุคคล                              เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
ทั้งนี้ให้สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรอื่นและเจ้ำหน้ำที่เพ่ือ
ด ำเนินกำรสรรหำได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

 
 

 


