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ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานธุรการโรงเรียน 
************************** 

  ด้วย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง พนักงานธุรการโรงเรียน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ 0๔0๐๙/ ๓๘๙๖ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ๒๔/๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔6 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง พนักงานธรุการโรงเรยีน จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ๑.1 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ๑.๒ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า 
  ๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
  ๑.4 ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ า 
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑.๕ เพศหญิง อายุต้ังแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
 
 2.ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน 
   2.1 งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนเลขหนังสือราชการต่าง ๆ 
รวมท้ังระบบ E-Office  
  2.2 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  
การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT  
  2.3 งานประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น  
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ  
  2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  หมายเหตุ : ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 



 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  3.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ท่ีห้องบุคคล 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ระหว่างวันท่ี 1 - 15  กนัยายน ๒๕๖5 ในวันและเวลา
ราชการ  (08.00 – 16.00 น.) 
  3.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ในวันท่ี 1 – 15 กันยายน  
2565 
 
 4. เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
  4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
  4.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
  4.๓ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร 
พร้อมส าเนาท้ังด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน ๑ ฉบับ 
  4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 2 รูป 
  4.๕ ในกรณีช่ือ - ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้อง 
มีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของท่ีว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
  4.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน 
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 16 กันยายน 2565 
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง และ www.prt.ac.th 
 6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
จะด าเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์ 
 7. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก 
จะด าเนินการคัดเลือกในวันท่ี  22  กันยายน  2565 ท่ีโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ   อ าเภองาว  
จังหวัดล าปาง  ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
วันท่ี 22 กันยายน 2565 
๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
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8.เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
  8.๑ ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนท่ีสอบคัดเลือกไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕0 
ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่า 
อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 
  8.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.1 โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน 
รวมสูงสุดลงมา ภายในวันท่ี 23 กันยายน 2565 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี 1  ตุลาคม  ๒๕๖5 
(ทดลองงาน ๑ เดือนก่อนท าสัญญาจ้าง) ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
   (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
   (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 
 9. การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง 
  9.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง พนักงานธุรการ
โรงเรียน ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง 
  9.๒ การจ้างตามข้อ 9.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งพนักงานธุรการโรงเรียน จัดท าสัญญา
จ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ 
ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า 
 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี  26  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

                         
               (นายสุวัฒน์  ท้าวเข่ือน) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
 


