
 

 

 

 

 

                                                ประกาศโรงเรียนบานหนองไทร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

------------------------------ 
      ดวยโรงเรียนบานหนองไทรจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และ
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว 4562  
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          ข้ันพ้ืนฐาน  ดวนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/
๓๘๗๖  ลงวันท่ี ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ีธุรการในสถานศึกษา โรงเรียนบานหนองไทรจาํนวน ๑  อัตรา  

       ๒.  คุณสมบัติผูสมัคร 
                ๒.๑ มีสัญชาติไทย 

๒.๒ อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
๒.๓ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป 
๒.๔ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี 

ในพรรคการเมือง 
 2.6 ไมเปนผูท่ีมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิต      ฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  2.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีท่ี
รังเกียจของสังคม 
  2.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ                                         
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  2.9 ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน (ณ วันทําสัญญา) 
  2 .1 0  ไม เป น ผู เค ย ก ร ะ ทํ าก า ร ทุ จ ริ ต ใน ก า ร ส อ บ เข า รั บ ร าช ก าร  รั ฐ วิ ส าห กิ จ  ห รื อ                                                  
หนวยงานอ่ืนของรัฐ  
  2.11 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร 

      ๓. อัตราคาจาง 
                    ไดรับคาจางเดือนละ  9,๐๐๐   บาท 
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      ๔. ขอบขายภารกิจและหนาท่ีของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
                   ๔.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลกัฐานทะเบียนและหนังสือราชการตางๆ  
รวมท้ังระบบ AMSS 

๔.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเปนระเบียบเรียบรอย 
๔.๓ งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูล 

การจัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT  
๔.๔ งานประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและทองถ่ิน  

การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ 
  ๔.๕ งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

      ๕. กําหนด วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
       ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีโรงเรียนบานหนองไทร 
 ระหวางวันท่ี 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 ไมเวนวันหยุดราชการ โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ  

      ๖. หลักฐานท่ีตองนําไปแสดงและใชประกอบการสมัครคัดเลือก 
                     ๖.๑  ใบสมัครขอรับไดท่ีโรงเรียนบานหนองไทร 

           ๖.๒  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)     
             จํานวน  1 รูป 

    ๖.๓   สําเนาคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริงพรอมสําเนา     จํานวน  ๑  ฉบับ 
                      ๖.๔  บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนา              จํานวน  ๑  ฉบับ 
                      ๖.๕  ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนา                 จํานวน  ๑  ฉบับ 

            ๖.๖  ใบรับรองแพทย(สถานพยาบาลของรัฐ)             จํานวน  ๑  ฉบับ 
            ๖.๗  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล(ถามี)    จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๗. เง่ือนไขการรับสมัคร 

          ๗.๑  ผูส มัครเขารับการคัดเลือก ตองยื่น ใบสมัครดวยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัคร                      
ใหครบถวนถูกตอง และรับรองสําเนาถูกตอง พรอมลงชื่อกํากับเอกสารและหลักฐานท่ีใชสมัครทุกฉบับ 

   ๗.๒ ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ 
ไปรษณียไวในใบสมัครหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดสะดวกและรวดเร็ว 

   ๗.๓ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี 
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัคร
ใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์สอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบ
ภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเปนเท็จโรงเรียนบานหนองไทรจะไม
พิจารณาจาง จะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ มิได 
      ๘.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก  
            จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภายในวันท่ี ๒ พฤศจกิายน  2561  
ณ  โรงเรียนบานหนองไทร 
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               ๙.  การดําเนินการสอบคัดเลือก  

           ดําเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี  ๓ พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น. เปนตนไป  
ณ โรงเรียนบานหนองไทร 
             การสอบคัดเลือก  คะแนนเต็ม  5๐  คะแนน  ดังนี้ 
             - การสอบสัมภาษณ  คะแนนเต็ม   ๕๐  คะแนน   
      ๑. ประวัติการศึกษา 
      ๒. ประสบการณการทํางาน/กิจกรรมระหวางศึกษา 
      ๓. ความรอบรูท่ัวไป 
      ๔. ทวงที วาจา อุปนิสัย 
      ๕. ความคิดริเริ่มสรางสรรค/ปฏิภาณไหวพริบ 

      ๑๐.  เกณฑการตัดสิน  
             การตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมได ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผู

ท่ีไดคะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ โดยไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
             การจัดลําดับท่ี  ผู ไดรับการคัดเลือกจะเรียงลําดับจากผู ท่ี ไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย                 

ในกรณีท่ีมีผูไดรับการคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากันใหผูท่ีสมัครกอนอยูในลําดับท่ีดีกวา 
      ๑๑. ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 

                      จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ตามลําดับคะแนนสอบจากมากไปหานอย ภายในวันท่ี4 
พฤศจกิายน  2561 ข้ึนบัญชีไวไมเกิน  1  ป  นับตั้งแตวันท่ีประกาศผลการคัดเลือกหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ 

๑๒. การจัดจางและการทําสัญญาจาง 
      ๑๒.๑  จะทําสัญญาจางผูไดรับการคัดเลือก ถึงวันท่ี 30 กันยายน 256๒  โดยใชประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการ
คัดเลือกโรงเรียนบานหนองไทรเปนหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจาง  จึงเปนหนาท่ีของผูไดรับการคัดเลือกท่ีจะตองทราบประกาศการ
ข้ึนบัญชี สําหรับการเรียกตัวในครั้งตอไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับท่ีข้ึนบัญชีไวโดยทางจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไว
ในใบสมัคร 
 ๑๒ .๒   เม่ื อสิ้ นป งบป ระมาณ  (3 0  กันยายน ) ห าก ได รับ งบประมาณ การจ า งต อ เนื่ อ ง                       
จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เม่ือผานการประเมินผลการปฏิบัติงานแลว จึงจัดทําสัญญาจางตอ 
 ๑ ๒ .๓  ก ร ณี ท่ี ต ร ว จ พ บ ว า เป น ผู ข าด คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ท่ี กํ า ห น ด ใน ป ระ ก าศ รั บ ส มั ค ร                                
จะไมพิจารณาจัดจาง หรือยกเลิกการจาง โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
 อนึ่ง  อัตราจางผูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ถือเปนการจางอัตราจางลูกจางชั่วคราวจะไมมีขอผูกพันท่ีจะ
นําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานะเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/ขาราชการ หากผูใดจะบรรจุเปนพนักงาน
ราชการหรือขาราชการ ตองดําเนินการสมัครและสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองคกรกลางกําหนดตามลําดับ 
        

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๙      ตุลาคม  พ.ศ. ๒561 
 

 

 
                                                    (นายนฤชา   ดจุจานุทัศน) 
                                               ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไทร 
 
 



 

 
 

กําหนดปฏิทินการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบานหนองไทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ 

(แนบทายประกาศโรงเรียนบานหนองไทร ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

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

  ๑.   ประกาศรับสมัครระหวางวันท่ี   ๑๙   ตุลาคม 2561 

๒.   กําหนดรับสมัครระหวางวันท่ี  ๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน 2561 ไมเวนวันหยุดราชการ        

๓.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภายในวันท่ี   ๒ พฤศจิกายน 2561 

๔.  ดําเนินการสอบวันท่ี   ๓ พฤศจิกายน 2561 

๕.  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกภายในวันท่ี  ๔ พฤศจิกายน 2561 

๖.  จะดําเนินการจางอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไดตอเม่ือไดรับแจงเรื่องงบประมาณแลว 

๗.  จัดสงประกาศผลการคัดเลือกไปยัง สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ภายในวันท่ี  ๔ พฤศจิกายน 2561 
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