
 
ประกาศโรงเรียนคํามวง 

เรื่อง  รับสมัครลูกจางชั่วคราว  

   
  ดวยโรงเรียนคํามวง  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจาง 

เปนลูกจางชั่วคคราว ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดวนมาก  

ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖  ลงวนัท่ี ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง  ณ วันท่ี   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ

ลูกจางชั่วคราวและหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว 

รายเดือน ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถ จํานวน  1  อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.  คุณสมบัติท่ัวไปผูสมัคร 

   1.1  จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

   1.2  มีอายุระหวาง  21-50  ป 

   1.3  มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และอดทน 

   1.5  มีความประพฤติดี อดทน พัฒนาความรูความสามารถ 

   1.6  มีภูมิลําเนาในเขตอําเภอคํามวง 

2.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 2.1 พนักงานขับรถ 

  1) เพศ ชาย  จํานวน 1 อัตรา 

  2) ไมเปนโรคติดตอรายแรง 

    3) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือเปนโรคตามท่ี 

        กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 

    4) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะ 

         กระทําผิด ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย 

         ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

    5) มีใบอนุญาตขับข่ีรถสาธรณะ (ประเภท ท.2) 

    6) มีประสบการณดานการขับรถอยางนอย ๓ ป 

3. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

3.1 ขับรถตูโรงเรียน และรถหกลอโรงเรียนในการไปราชการในสถานท่ีตาง ๆ 

3.2 ทําความสะอาดรถ ดูแลความเรียบรอย ตรวจเช็คสภาพรถพรอมใชงานอยูเสมอ 

3.3 ทํางานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



  4.  เอกสารการสมัคร 

   2.1  สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  1  ฉบับ 

   2.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานอยางละ  1  ฉบับ 

   2.3  รูปถายหนาตรง 3X4 เซนติเมตร  จํานวน  3  แผน 

2.4  ใบรับรองแพทย  1 ฉบับ 

2.5  หลักฐานอ่ืน ๆ หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถามี)   

 อยางละ  1  ฉบับ 

5. วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

       รับสมัครในวันท่ี  12 – 19 พฤศจกิายน  2564 (เวนวันหยุดราชการ) ท่ีหองกลุม

บริหารงานบคุคลโรงเรียนคํามวง  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ  

6. คัดเลือกและประเมินผล 

คณะกรรมการจะทําการคัดเลือกในวันจันทรท่ี  22  พฤศจิกาน  2564 

 โดยใหผูสมัคร มาทําการคัดเลือก ตั้งแตเวลา  09.00  น. เปนตนไป และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี 23 

พฤศจิกายน  2564 

7. การทําสัญญาจาง 

  ใหผูท่ีไดรับการคัดเลือก มาทําสัญญาจางเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี ในวันท่ี  1  ธันวาคม   

2564  ท่ีโรงเรียนคํามวง อัตราเงินคาจางเดือนละ  7,000 บาท (ทดลองงาน 3 เดือน) ผานการทดลองงาน 

เพ่ิมเปน 7,500 บาท หากไมมาจะถือวาสละสิทธิ์ 

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ    ณ  วันท่ี   11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 
 

 

                   

                                                         (นายอัคเรศศ  ปองกัน) 

                 ผูอํานวยการโรงเรียนคํามวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถ 

โรงเรียนคํามวง    อําเภอคํามวง    จังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ 

………………………………………….. 

                                             เขียนท่ี…………………………………….. 

วันท่ี............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

 

 ขาพเจา..............................................................................อายุ....................ป   วัน/เดือน/ป  เกิด

....................................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...............ตําบล................................อําเภอ.................จังหวัด

........................................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท........................................ปจจุบันประกอบอาชีพ

.............................................สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หยาราง   

 มีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถ   

โดยไดศึกษารายละเอียดตามประกาศของ  โรงเรียนคํามวง    อําเภอคํามวง    จังหวัดกาฬสินธุ 

เรียบรอยแลว  พรอมนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาดวย  ดังนี้ 

  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พรอมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (    )   ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน  ๑   ฉบับ 

  (    )   บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาท้ังดานหนาและดานหลัง   จํานวน  ๑  ฉบบั 

  (    )   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถายไม  ๖ เดือน 

            และเปนการถายในครั้งเดียวกัน   จํานวน  ๒  รูป 

  (    )   ใบรับรองแพทย ไมเกิน ๑ เดือน                

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

         (ลงชื่อ)..................................................ผูสมัคร 

                 (...................................................) 

บันทึกเจาหนาท่ีผูรับสมัคร 

 ไดตรวจสอบคุณสมบัติพรอมเอกสารหลักฐานเบื้องตนแลว ปรากฏวา 

  (    )  หลักฐานครบถวน  (    )  หลักฐานไมครบ 

ความเห็นของเจาหนาท่ีผูรับสมัคร 

  (    )  เห็นควรใหรับสมัคร (    )  เห็นควรสงเอกสารเพ่ิมเติม 

            (ลงชื่อ)..................................................เจาหนาท่ีผูสมัคร 

                                  (..................................................) 

 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้ 

 


