
ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
   ปฏิบัติงานต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการสารบรรณ 

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 
วันที่  6  มีนาคม 2562             - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและ 
                                      ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
วันที่  6  มีนาคม 2562             - ประกาศรับสมัคร 
วันที่  7  มีนาคม 2562  ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2562      - รบัสมัคร 
วันที่  14  มีนาคม 2562                             - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ 
วันที่  15  มีนาคม 2562          - ด าเนินการประเมินสมรรถนะ 
วันที่  18  มีนาคม 2562              - ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่  19   มีนาคม 2562               -  รายงานตัว /ท าสัญญาจ้าง /เริ่มปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและบริหารอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน     สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นไปอย่างมีระบบ  เหมาะสม  และมีความคล่องตัวในทางปฏิบัติและ
สอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  พ.ศ. 2526  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2536  และ (ฉบับที่  3 )  พ.ศ.2539  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้ 
 ข้อ  1  หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนท่ีจ้างจาก
เงินงบประมาณรายจ่าย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ข้อ  2  หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ  3  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนท่ีขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์นี้ให้ยกเลิก  และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน 
 ข้อ  4  การใดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการที่เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในวันที่หลักเกณฑ์นี้
ใช้บังคับก็ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 
 ข้อ  5  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายต้องจ้างตาม
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินปีงบประมาณ 
 ข้อ  6  คุณสมบัติทั่วไปของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
  (1) ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  23  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  พ.ศ. 2523  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่ระเบียบ กฎหมาย หรือมติ
คณะรัฐมนตรีก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
  (2) ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานในส านักงาน/สถานศึกษา นอกจากข้อ (1) ต้องมี
คุณสมบัติตามกกระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่ระเบียบ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ  7  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
  (1) ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา   ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี  
ตามท่ี ก.ค.  หรือ  ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือ  ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอ่ืนในสาขาวิชาขาดแคลนที่สถานศึกษาต้องการ 



 
  (2) ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานในห้องทดลอง (ห้อง LAB)  พนักงานวิทยาศาสตร์ของ
สถานศึกษา  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา หรือ เทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์และสามารถปฏิบัติงานใน
ห้องทดลองได้ 
  (3) ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานในส านักงาน/สถานศึกษา นอกจากข้อ (1) และ (2) ต้อง
มีคุณสมบัติตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 ข้อ  8  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา 
  (1) ให้สถานศึกษา  เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ
สถานศึกษา  โดยให้มีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  5  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้แทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะครูในสถานศึกษา  นั้น ๆ และให้คณะกรรมการนี้ก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลาย  ๆ  วธิ ีได้ตามความเหมาะสม  เช่น  สอบคัดเลือก  สัมภาษณ์  
ทดสอบปฏิบัติงานจริง  เป็นต้น 
  (2) กรณีสถานศึกษาใดประสงค์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
ให้  ในต าแหน่งครูผู้สอนและพนักงานวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษา  ก็ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธี  ได้ตามความเหมาะสม  โดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 
  (3) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษารายที่จ้างอยู่เดิมเมื่อสิ้นสุดการจ้างแล้ว  ให้
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ถ้ามีผลงานดีก็ให้จ้างต่อไป   ตามงบประมาณท่ีได้รับ
ในแต่ละปีงบประมาณ 
 ข้อ  9  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (1) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือสั่งจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ  วิธี  เช่น  สอบคัดเลือก สัมภาษณ์ ทดสอบปฏิบัติงานจริง  เป็นต้น 
  (2)   การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รายที่จ้างอยู่เดิมเมื่อ
สิ้นสุดการจ้างแล้ว  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานถ้ามีผลงานดีก็ให้จ้าง
ต่อไปตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ 
 ข้อ 10  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก ากับ  ดูแล   การบริหารอัตราจ้างชั่วคราวให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  และจัดเกลี่ยอัตราก าลังอัตราจ้างชั่วคราวให้สถานศึกษาท่ีมีความจ าเป็นมากกว่าได้ตามความ
เหมาะสม เป็นผลดีต่อการบริหารงานการจัดการศึกษา 
      
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


