
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านวาวี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
----------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนบ้านวาวี สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  เพ่ือลดภาระงาน 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ 
รับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จ านวน 1 อัตรา 

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ 
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้ง

ระบบต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E - Office 
2.2 งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  

การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น 

การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) อายุไม่ตกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

พระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนด 

ในกฎ ก.ค.ศ.  
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  



(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ  

(๑๑) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น  

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน 
หน่วยราชการของรัฐ  

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป 

4. อัตราค่าจ้าง       อัตราจ้าง  9,000.-  บาท/เดือน 

5. ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  

6. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  

ณ โรงเรียนบ้านวาวี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม  
– 6 สิงหาคม ๒๕๖3 ในวันและเวลาราชการ 

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
7.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 

๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 
7.2 ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือส าเนาแสดงผลการเรียน  

จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ   
7.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จ านวน ๑ ฉบับ 
7.4 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
7.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดง

ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
7.6 หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล 

เป็นต้น  
เอกสารตามข้อ 7.2, 7.๓, 7.๔, และ 7.๖ ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และเอกสาร

ที่เป็นฉบับส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านวาวี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จะประกาศ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖3 ณ โรงเรียนบ้านวาวี ส านักงานเขตพ้ืนที่
ก ารศึ กษ าป ระถมศึ กษ า เชี ย งราย เขต  ๒  ท างเว็ บ ไซต์  http://www.cri2.go.th/ และทางเว็บ ไซต์  
http://www.banvavee.ac.th/  
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9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้ านวาวี  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา  เชียงราย เขต ๒  

จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังนี้  
๙.๑ ความรู้ ความสามารถ (คะแนน ๕๐ คะแนน ) 
  การสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ 
 ๙.๒ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน ๕๐ คะแนน)  

  ประเมินความเหมะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก  
๙.๒.๑ พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (๑๐ คะแนน)  
๙.๒.๒ พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงที วาจา (๑๐คะแนน)  
๙.๒.๓ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (๑๐คะแนน)  
๙.๒.๔ พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (๑๐ คะแนน)  
๙.๒.๕ พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ (๑๐ คะแนน) 

10.   ก าหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
วัน เดือน ปี เวลา การคัดเลือก คะแนนเต็ม 

10 สิงหาคม 2563 
 
 
 
10 สิงหาคม 2563 

 
09.00 – 10.30 น. 
10.40 – 12.00 น. 
 
13.00 น. เป็นต้นไป 

ความรู้ ความสามารถ 
- สอบข้อเขียน 
- การสอบภาคปฏิบัติทาง

คอมพิวเตอร์ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

คะแนน 50 คะแนน 
 
 
 
คะแนน 50 คะแนน 

11.   เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง ต้องได้

คะแนนไม่ ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละภาค และรวมกันทุกภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงล าดับที่
จากผู้คัดเลือกได้ คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่คัดเลือกได้
คะแนนภาคความรู้ ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนน ความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนความ
เหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็น
เด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้  

12.   การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านวาวี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จะประกาศ 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่  11 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านวาวี ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึ กษ าป ระถมศึ กษ าเชี ย งราย เขต  ๒  ท างเว็ บ ไซต์  http://www.cri2.go.th/ และทางเว็บ ไซต์ 
http://www.banvavee.ac.th/  โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด มาตามล าดับและรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 

13. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑๓.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ใน วัน เวลา ที่ก าหนด  
๑๓.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง  

http://www.cri2.go.th/
http://www.banvavee.co.th/
http://www.banvavee.co.th/


๑๓.๓ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง  
๑๓.๔ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบก าหนดเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก  

14.   การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง  
การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้น

บัญชี ของโรงเรียนบ้านวาวี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ เป็นหนังสือเรียกตัว  
จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียน 
ประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ในวันที่จัดท าสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะ
ผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ
ในการท าสัญญาจ้าง โรงเรียนบ้านวาวี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ จะเรียกผู้ได้รับ
การคัดเลือกล าดับที่ถัดไปเพื่อท าสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

  
 
 
                                 วา่ที่ ร.อ.                                           

(เสรี  เชื้ออ้วน ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวาวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โรงเรียนบ้านวาวี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
-------------------------------------------------- 

วันที่  29 กรกฎาคม 2563           ประกาศรับสมัคร 
วันที่  30 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563  รับสมัคร (เวลา ๐8.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
      ณ โรงเรียนบ้านวาวี 
ภายในวันที่  7 สิงหาคม 2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  10 สิงหาคม 2563   ด าเนินการคัดเลือก 
วันที่  11 สิงหาคม 2563   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่  13 สิงหาคม 2563   รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง 
 
หมายเหตุ การจ้างเริ่มเมื่อได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างเป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ใบสมัคร.................. 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โรงเรียนบ้านวาวี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................  
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา................................. ......... 

๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุ..........ปี............เดือน............วัน  
๓. เกิดท่ีต าบล....................................อ าเภอ........................................จังหวัด................................ ... 
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน......................................ออก  ณ  ส านักงาน...................................           

เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................ 
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ต าบล..............................................  

อ าเภอ..................................จงัหวัด....................................โทรศัพท์........................................... 
๖. ส าเร็จการศกึษาชั้นสูงสุดจาก........................................................................................................  

ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วชิาเอก..............................................หลักสูตร..........ปี 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ................................................................................................................  

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน               
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร 
รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ๑  ฉบับ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบับ                        ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ  ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)................................................................................................ .... 

 
 
                                                    ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร 
                                                              (...................................................) 
                                       ยื่นใบสมัครวันที่............เดอืน.........................พ.ศ........................ 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ 
 
 
 ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
       (...........................................) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
............................................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
      (.............................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่................./............................/..................... 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ น้ิว  


