
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียน บ้านโนนทอง 
เร่ือง  รบัสมคัรคดัเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบติังานธรุการโรงเรียน 

------------------------------ 
      ดว้ยโรงเรยีนบ้านโนนทอง  ต าบล เมอืงพลบัพลา อ าเภอ ห้วยแถลง จงัหวดั นครราชสมีา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต ๒ มคีวามประสงค์จะด าเนินการรบัสมคัร
บุคคลเพื่อจ้างเหมาบรกิารปฏิบตัิงานธุรการโรงเรยีน และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด่วนทีสุ่ด ที ่ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวนัที ่๒๔ กรกฎาคม  
๒๕๖๐ และหนงัสอืส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ด่วนมาก ที ่ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวนัที ่
๑๕  มนีาคม ๒๕๔๗   จงึประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกลกูจา้งชัว่คราว  โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

๑. ต าแหน่งท่ีรบัสมคัรคดัเลือก 
ลกูจา้งชัว่คราวปฏบิตัหิน้าทีธุ่รการในสถานศกึษา โรงเรยีน บา้นโนนทอง จ านวน ๑  อตัรา  

       ๒.  คณุสมบติัผูส้มคัร 
                ๒.๑ มสีญัชาตไิทย 

๒.๒ อายไุมต่ ่ากว่าสบิแปดปีบรบิูรณ์ 
๒.๓ วุฒกิารศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ขึน้ไป 
๒.๔ ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
2.5 ไมเ่ป็นผูด้ ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าที่ 

ในพรรคการเมอืง 
 2.6 ไม่เป็นผูท้ี่มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ไรค้วามสามารถหรอืจติ      

ฟัน่เฟือนไมส่มประกอบ หรอืเป็นโรคตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า
ความผดิทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ ไม่เป็น
ผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัด ีจนเป็นทีท่ีร่งัเกยีจของสงัคม 
  2.8 ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ รฐัวสิาหกจิ                                         
หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
  2.9 ไม่เป็นขา้ราชการ หรอืลูกจา้งของส่วนราชการ พนักงานหรอืลูกจา้งของหน่วยงาน
อื่นของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืพนกังาน หรอืลกูจา้งของราชการส่วนทอ้งถิน่ (ณ วนัท าสญัญา) 
  2.10 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ                                                  
หน่วยงานอื่นของรฐั  
  2.11 ไมเ่ป็นพระภกิษุ หรอืสามเณร 
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      ๓. อตัราค่าจ้าง 
                    ไดร้บัค่าจา้งเดอืนละ  ๙,๐๐๐   บาท 

        ๔. ขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ีของบคุลากรทางการศึกษาอ่ืน 
                   ๔.๑ งานธุรการ สารบรรณ จดัเกบ็เอกสาร หลกัฐานทะเบยีนและหนงัสอืราชการต่างๆ  
รวมทัง้ระบบ AMSS 

๔.๒ งานพสัดุ จดัลงทะเบยีน คุมการเบกิจ่าย การจดัเกบ็ รกัษาดูแล ความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 

๔.๓ งานขอ้มลูสารสนเทศ จดัระบบทะเบยีน ระเบยีนขอ้มลู การส ารวจและบนัทกึขอ้มูล 
การจดัท ารายงานขอ้มลู จดัส่งและรบัขอ้มลูในระบบ ICT  

๔.๔ งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและ
ทอ้งถิน่ การใหบ้รกิารแก่ประชาชนหรอืผูม้าขอรบับรกิาร หรอืตดิต่อราชการ 

  ๔.๕ งานอื่นๆ ทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย 
      ๕. ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีรบัสมคัร 

       ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกใหย้ื่นใบสมคัรดว้ยตนเองไดท้ี่โรงเรยีนบ้านโนนทอง 
 ระหว่างวนัที ่๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจกิายน 2561 ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยใด ๆ  

      ๖. หลกัฐานท่ีต้องน าไปแสดงและใช้ประกอบการสมคัรคดัเลือก 
                     ๖.๑  ใบสมคัรขอรบัไดท้ีโ่รงเรยีน บ้านโนนทอง 

           ๖.๒  รปูถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไมส่วมแว่นตาด า ขนาด  ๑  นิ้ว (ถ่ายไวไ้มเ่กนิ ๖ เดอืน)     
             จ านวน  1  รปู 

    ๖.๓   ส าเนาคุณวุฒกิารศกึษาฉบบัจรงิพรอ้มส าเนา     จ านวน  ๑  ฉบบั 
                      ๖.๔  บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา              จ านวน  ๑  ฉบบั 
                      ๖.๕  ทะเบยีนบา้นฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา                     จ านวน  ๑  ฉบบั 

            ๖.๖  ใบรบัรองแพทย(์สถานพยาบาลของรฐั)                     จ านวน  ๑  ฉบบั 
            ๖.๗  หลกัฐานการเปลีย่นชื่อตวัชื่อสกุล(ถา้ม)ี            จ านวน  ๑  ฉบบั 
      ๗. เง่ือนไขการรบัสมคัร 

          ๗.๑ ผู้สมคัรเข้ารบัการคดัเลือก ต้องยื่นใบสมคัรด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบ
สมคัร ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และรบัรองส าเนาถูกต้อง พรอ้มลงชื่อก ากบัเอกสารและหลกัฐานทีใ่ชส้มคัรทุก
ฉบบั 
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 ๗.๒ ผู้สมคัรต้องแจง้สถานที่ที่สามารถตดิต่อได้ทางจดหมายลงทะเบยีนในเขตจ่ายของ
การไปรษณยีไ์วใ้นใบสมคัรหรอืหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดส้ะดวกและรวดเรว็ 
   ๗.๓ ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกจะต้องรบัผดิชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่า
เป็นผู้มคีุณสมบตัติรงตามประกาศรบัสมคัรจรงิ และจะต้องกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบ
สมคัร พรอ้มทัง้ยื่นหลกัฐานในการสมคัรใหถู้กต้องครบถ้วน ในกรณีที่มคีวามผดิพลาดอนั
เกดิจากผูส้มคัร ไมว่่าดว้ยเหตุใดๆ อนัมผีลท าใหผู้ส้มคัรสอบไม่มสีทิธิส์อบตามประกาศรบั
สมคัรดงักล่าว ใหถ้อืว่าการรบัสมคัรและการไดเ้ขา้รบัการคดัเลอืกครัง้นี้เป็นโมฆะ และหาก
ตรวจสอบภายหลงัพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบตัติามทีก่ าหนด หรอืรายงานขอ้มูลในเอกสาร
โดยเป็นเทจ็โรงเรยีน..บ้านโนนทองจะไมพ่จิารณาจา้ง จะเรยีกรอ้งสทิธิใ์ดๆ มไิด ้

      ๘.  การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบคดัเลือก  
            จะประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืกภายในวนัที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๑  
ณ  โรงเรยีน บ้านโนนทอง 
                  ๙.  การด าเนินการสอบคดัเลือก  

           ด าเนินการสอบคดัเลอืกในวนัที ่ ๓ พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป  
ณ โรงเรยีน บ้านโนนทอง  
             การสอบคดัเลือก  คะแนนเตม็  5๐  คะแนน  ดงัน้ี 
             - การสอบสมัภาษณ์  คะแนนเตม็   ๕๐  คะแนน   
      ๑. ประวตักิารศกึษา 
      ๒. ประสบการณ์การท างาน/กจิกรรมระหว่างศกึษา 
      ๓. ความรอบรูท้ ัว่ไป 
      ๔. ท่วงท ีวาจา อุปนิสยั 
      ๕. ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค/์ปฏภิาณไหวพรบิ 

      ๑๐.  เกณฑก์ารตดัสิน  
             การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใ์ด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการ

คดัเลอืกจะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดค้ะแนนในการประเมนิตามหลกัเกณฑ ์โดยไดค้ะแนนรวมไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ ๖๐ 
             การจดัล าดบัท่ี  ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกจะเรยีงล าดบัจากผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวมจากมากไปหา

น้อย  ในกรณทีีม่ผีูไ้ดร้บัการคดัเลอืกไดค้ะแนนรวมเท่ากนัใหผู้ท้ีส่มคัรก่อนอยูใ่นล าดบัทีด่กีว่า 
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 ๑๑. ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก 

                      จะประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืก ตามล าดบัคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย ภายใน
วนัที่  ๔  พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ ขึน้บญัชไีว้ไม่เกนิ  ๑  ปี  นับตัง้แต่วนัที่ประกาศผลการคดัเลอืกหรอื
สิน้สุดระยะเวลาตามโครงการ 

๑๒.  การจดัจ้างและการท าสญัญาจ้าง 
      ๑๒.๑  จะท าสญัญาจา้งผู้ได้รบัการคดัเลอืก ถงึวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒  โดยใชป้ระกาศ
ขึน้บญัชผีูไ้ดร้บัการคดัเลอืกโรงเรยีน บ้านโนนทอง เป็นหนังสอืเรยีกตวัเพื่อจดัจา้ง  จงึเป็นหน้าทีข่องผูไ้ดร้บั
การคดัเลอืกทีจ่ะตอ้งทราบประกาศการขึน้บญัช ีส าหรบัการเรยีกตวัในครัง้ต่อไปจะมหีนังสอืเรยีกตวัตามล าดบั
ทีข่ ึน้บญัชไีวโ้ดยทางจดหมายลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นใบสมคัร 
 ๑๒.๒  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กนัยายน) หากได้รบังบประมาณการจา้งต่อเนื่อง                       
จะด าเนินการประเมนิผลการปฏบิตังิาน เมื่อผ่านการประเมนิผลการปฏบิตังิานแล้ว จงึจดัท าสญัญาจา้ง
ต่อ 
 ๑๒.๓ กรณีที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร                                
จะไมพ่จิารณาจดัจา้ง หรอืยกเลกิการจา้ง โดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้ 
 อนึ่ง  อตัราจา้งผูป้ฏบิตังิานธุรการโรงเรยีน  ถอืเป็นการจา้งอตัราจา้งลูกจา้งชัว่คราวจะไม่มี
ขอ้ผูกพนัที่จะน าไปสู่การบรรจุหรอืปรบัเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจา้งประจ า/พนักงานราชการ/ขา้ราชการ 
หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรอืข้าราชการ ต้องด าเนินการสมคัรและสอบแข่งขนัหรอืสอบ
คดัเลอืกตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการและองค์กรกลาง
ก าหนดตามล าดบั 
        

 จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

            ประกาศ  ณ  วนัที ่    ๑๙     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
(นายอารยิะ   วาทไธสง) 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโนนทอง 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินกำรรบัสมคัรคดัเลือกบคุคลเพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบติังานธรุการโรงเรียน 

........................................... 

  ๑.   ประกาศรบัสมคัรระหว่างวนัที ่  ๑๙   ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๒.   ก าหนดรบัสมคัรระหว่างวนัที ่๒๖  ตุลาคมถงึ  วนัที ่๑  พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ ไม่

เวน้วนัหยดุราชการ        
๓.  ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืกภายในวนัที ่๒  พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ 
๔.  ด าเนินการสอบวนัที ่ ๓    พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ 

-  การสอบสมัภาษณ์  คะแนนเตม็  ๕๐  คะแนน 
๕.  ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืกภายในวนัที ่๔  พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ 
๖.  จะด าเนินการจา้งอตัราจา้งปฏบิตังิานธุรการโรงเรยีน ไดต่้อเมือ่ไดร้บัแจง้เรือ่ง

งบประมาณแลว้ 
๗.  จดัส่งประกาศผลการคดัเลอืกไปยงั สพป.นครราชสมีา เขต ๒ ภายในวนัที ่ ๔ 

พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ที ่ศธ ๐๔๐๖๓.๑๕๙ / ๑๕๐                      โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.นม.๒ 
                                                                                                    ต าบลเมืองพลบัพลา อ าเภอห้วยแถลง 
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เรือ่ง   ประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกบุคคลเพื่อจา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานธุรการโรงเรยีนบา้นโนนทอง 
 

เรยีน   ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต ๒ 
  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย   ๑. ประกาศรบัสมคัรฯ              จ านวน  ๑  ชุด 
  ๒. ก าหนดการคดัเลอืก     จ านวน  ๑  ฉบบั 
 ๓. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาลกูจา้งฯ   จ านวน  ๑  ชุด 
 
   ดว้ยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต ๒ แจง้ใหส้ถานศกึษาที่
ได้รบัจดัสรรอตัราจา้งปฏบิตังิานธุรการโรงเรยีนด าเนินการรบัสมคัรคดัเลอืกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานธุรการโรงเรยีนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาลูกจา้งฯ นัน้ บดันี้ทางโรงเรยีนได้ด าเนินการ
ประกาศรบัสมคัร ดงัรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารสิง่ทีส่่งมาดว้ยนี้    
   

           จงึเรยีนมาเพื่อทราบและด าเนินการ 

 

      ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
      (นายอารยิะ   วาทไธสง) 
          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นโนนทอง 
ธุรการโรงเรยีนบา้นโนนทอง 
087 255 7776 
 


