
 
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 ----------------------------------------- 

   ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 3 อัตรา 

  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลง
วันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน
พนักงาน ราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คำสั่งคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ หนังสือ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง 
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. ตำแหน่งที่รับ และรายละเอียดการจ้าง 
      1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา 
                               - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขท่ี พ 303449 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 
            - วิชาเอกพลศึกษา     ตำแหน่งเลขท่ี พ 303453 โรงเรียนออนใต้วิทยา  
            - วิชาเอกภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเลขท่ี พ 302148 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 
      1.2 ค่าตอบแทน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  
                               - ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
   - ส ิทธ ิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยพนักงานราชการ         
พ.ศ. 2547 
                         1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
                          /2) จัดอบรม.... 
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   2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

ตามศักยภาพ 

6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนำมาพัฒนา 

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

                         1.4 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
และจะพิจารณาจ้างต่อเนื่องในงบประมาณต่อไป เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นั้นจะต้องมีผลการปฏิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับดี ทั้งนี้ การจ้า งดังกล่าวถือ
ว่าเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุและแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ
หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไข ตามท่ีส่วนราชการกำหนด 

  2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
       2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
                               ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
   1) มีสัญชาติไทย 
   2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
                               3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                               4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
                               5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
                               6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ และสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
   7) ไม่เป็นผู ้บกพร่องในศีลธรรมอันดี สำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
                               8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
                               9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
                               10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
                                
                     /11) ไม่เป็นผู้เคย.... 
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   11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
                               12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  
                                13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ  
                                14) ไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 
      2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง     
             กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน   
    1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. 
รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาหรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร แนบท้ายประกาศฯ นี้ 
                               2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ออกโดยคุรุสภา ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร 
   
  3. การรับสมัคร 
                        3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                              ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ให้สมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น และ
ให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่กำหนดไว้แนบท้ายประกาศฯนี้เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  https://www.chiangmaiarea1.go.th  และยื่น
ใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 
4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 -  
16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 
      3.2 ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 
      1) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 300 บาท 
                               2) เมื่อออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 
                         3.3 เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
                               1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ              จำนวน 3 รูป 
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
                               2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือใบรับรอง          จำนวน 1 ฉบับ 
คุณวุฒิที่ระบุว่า ได้ศึกษาครบตามหลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยนอนุมัติให้จบการศึกษาแล้ว ฉบับจริงพร้อม
สำเนา 
                               3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) ฉบับภาษาไทย           จำนวน 1 ฉบับ 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย ที่ระบุตามกลุ่มวิชา
หรือสาขาวิชาเอก 
           /4.บัตรประชาชน.... 
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   4) บัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
                               5) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา           จำนวน 1 ฉบับ 
            6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติ               จำนวน 1 ฉบับ 
การสอน ที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสือรับรองที่คุรุสภาออกให้ไม่หลังวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อม
สำเนา 
                               7) เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  จำนวน 1 ฉบับ 
การเปลี่ยนชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนา 
                               8) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น          จำนวน 1 ฉบับ                                      
ออกให้ไม่เกินหนึ่งเดือน (ฉบับจริง) ถึงวันที่รับสมัคร ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
                               9) เอกสารประกอบการประเมินประวัติและผลงาน                      จำนวน 3 เล่ม 
ตามองค์ประกอบการพิจารณา  

                        ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดง ในวันที่ยื่นใบสมัคร และให้ผู้สมัคร
เขียนคำว่ารับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ในเอกสารตามข้อ 2 – 7 ไว้ทุกฉบับ 
                         3.4 เงื่อนไขในการยื่นใบสมัคร 
      1) ให้ผู ้สมัครเข้ารับการเลือกสรรยื ่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั ้น และจะต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัคร พร้อมหลักฐานตามที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน 

       2) ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใน
ภายหลังต้องแจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทราบภายใน 15 วัน 

      3) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
รับสมัคร ในวันสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

               4) ผู้สมัครรายใดปกปิด หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ในขณะรับสมัคร และได้รับสมัครไว้ หากผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้รับการเรียกตัวเข้ารับ
การจ้าง หากได้ตรวจสอบปรากฏภายหลัง จะไม่ได้รับการพิจารณาให้จ้างเป็นพนักงานราชการ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

                5) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร 
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

  4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 https://www.chiangmaiarea1.go.th  
                               /5. หลักสูตร.... 
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  5. หลักสูตร และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
                    โดยการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดหลักสูตร และ
วิธีการสรรหาและเลือกสรร แนบท้ายประกาศฯนี้  

          ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
          ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
                    คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
          ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย                  

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
  1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
  2) ความรู้ความสามารถในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

                    ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยวิธีการประเมินเอกสาร                                  
และการสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

                               1) ประวัติและผลงาน ตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินแนบท้าย                   
ประกาศฯนี้  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

                               2) การสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 
                     6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
                   จะดำเนินการสอบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับ เวลา และสถานที่สอบ จะแจ้งให้
ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

                   7. เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
คะแนนรวมทุกภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย
ตามลำดับ หากได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนน
ภาค ค มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และหากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ทั้งนี้ การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได ้

         8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรร 

หาและเลือกสรรภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
หรือทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 https://www.chiangmaiarea1.go.th  

       9. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
                     9.1 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร กำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อผู้ขึ้นบัญชี เว้นแต่มีการประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  บัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 
                            /9.2 ผู้ผ่าน.... 
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                    9.2 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังนี้ 
                         1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง  
                         2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้าง ตามวันและเวลาที่กำหนด  
                         3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้ผ่านการสรรหา 
                         4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
                         5) หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ผู้นั ้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื ่อนไข และ
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัคร กรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณ ีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.3 ของประกาศฯนี้ 

 

10. การรายงานตัว 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยจะทำการเรียกผู้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรร เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร  สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับ
การสรรหาและเลือกสรรมารับการจัดจ้างครั้งแรก ให้ใช้ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรการขึ้นบัญชีเป็น
การเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง สำหรับการจัดจ้างในครั้งต่อไป ในกรณีที่มีอัตราว่างภายหลังจากประกาศรับสมัคร
นี้ จะจัดจ้างพนักงานราชการจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายชื่อที่มี
บัญชีเหลืออยู่ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ของประกาศนี้ โดยจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นรายบุคคล โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรระบุไว้
ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทาง บนจดหมาย
ลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้ 

                 11. การจัดทำสัญญาจ้างและเงื่อนไขการส่ังจ้าง 
                     11.1 การจัดจ้างจะจัดจ้างและจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ระยะเวลาการ
จ้างตั ้งแต่วันที ่ 14 มีนาคม 2566 ถึงวันที ่ 30 กันยายน 2566 ซึ ่งระยะเวลาการจ้างจะเป็นไปตาม
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2566  

11.2 กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะไม่ 
พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  

11.3 การจ้างพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพัน 

ต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการ  
11.4 ในระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ี กำหนด หรือมีความรู้ 

ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ได้รับทราบล่วงหน้า  

11.5 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะดำเนินการ 

ประเมิลผลการปฏิบัติงาน และจะทำสัญญาจ้างต่อเนื่องเฉพาะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีกำหนดแล้วเท่านั้น  

11.6 ผลการคัดเลือกของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ถือเป็นที่สุด 
 

12. การแก้ไขประกาศฯ 

หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขประกาศ ฯ ฉบับนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต 1 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
                                   /ทั้งนี้.... 
 























                                

      สมัครกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก………...….. 

          เลขประจำตัวผู้สมัคร                        
 
 

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป  
                           
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
 ตำแหน่งครูผู้สอน   ตำแหน่งครูพ่ีเลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานที่เก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................สัญชาติ....................เชื้อชาติ........................ 
2.  เกิดวันที่..........เดือน........................................พ.ศ. ...............อายุ...........ปี............เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)

บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี                                                 วันออกบัตร.................................................. 
วันบัตรหมดอายุ.................................................... 

3.  วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัคร 
 3.1 ตำแหน่งครูสอน  วุฒิระดับปริญญาตรี (ระบุตัวย่อ).......................สาขาวิชาเอก................................................... 

สถาบันการศึกษา....................................................................เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ.................. 
ไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสม........................ วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ................................................................................... 
3.2 ตำแหน่งครูพ่ีเลี้ยง  วุฒิทางการศึกษาระดับ (ระบุตัวย่อ).....................สาขาวิชาเอก.............................................. 
สถาบันการศึกษา....................................................................เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ.................. 
ไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสม........................ วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ................................................................................... 

4.  อาชีพปัจจุบัน      (     )  ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ           
      (     )  ลูกจ้างในหน่วยงานเอกชน 
      (     )  อ่ืน ๆ………………………………… 

     ตำแหน่ง..............................................................สถานที่ทำงาน/ปฏิบัติงาน...................................................................
     อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................โทร......................................................  
 5.  สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์  บ้านเลขท่ี............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.......................ถนน....................................... 
               ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด...............................  
               รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์..............................โทรศัพท์มือถือ................................E-mail………………..………… 

 
 
                            /6.หลักฐาน... 

 
 

ติดรูปถ่าย 
1x1.5น้ิว 

ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือน 

1.ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือ  
   ของตนเอง และลงลายมือช่ือ  ต่อหน้า 
   เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
2.ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ  
   หลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
  และรับรองสำเนาเอกสารทุกแผน่ 
(เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น) 
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6.  หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม...........แผ่น 

6.1 หลักฐานประกอบการสมัครทั่วไป จำนวน.............แผ่น ประกอบด้วย 
 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ      สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)                       
 สำเนาทะเบียนบ้าน                      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                          
 สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ       สำเนาทะเบียนสมรส/ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)          
 สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)             ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) 
 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน   
 อ่ืน ๆ ถ้ามี  (ระบุ)……………………………………………… 
 เอกสารประกอบการประเมินประวัติและผลงาน 

6.2 กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร/ูใบอนุญาตปฏิบัติการสอน   
เลขที่..........................................................ออกให้ ณ วันที่ ...............เดือน................................พ.ศ....................... 

                     ใช้ได้จนถึงวันที่ .....................เดือน.........................................พ.ศ...........................  
    
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีคุณสมบัติด้านอ่ืนครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบครั้งนี้และจะไม่เรียกร้อง
สิทธิใด ๆ ในภายหลังทั้งสิ้น  

      (ลงชื่อ)........................................................................ผู้สมัครสอบ 
               (.....................................................................) 

          วันที่......................เดอืน..............................................พ.ศ............. 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบ
ฉบับจรงิ พร้อมฉบบัถ่ายสำเนาแลว้ ปรากฏว่า  
(   ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน    
(   ) ไม่ถูกต้อง    
เนื่องจาก…………………………………………… 
……………………………………………………… 

…………………………………………………   
(…………………………………………….) 

วันที่...................................... 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ได้รับเงินคา่ธรรมเนียมสอบ 
จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  
ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มที่……………เลขที่………… 

…………………………………………………   
(…………………………………………….) 

วันที่...................................... 
ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่น
ตามประกาศแล้ว  ปรากฏวา่ 
(   ) มีคุณสมบัติครบ  
(   ) ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจาก…………………………………………… 
………………………………………………………… 

…………………………………………………   
(…………………………………………….) 

วันที่...................................... 
ผู้ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 


