
ประกาศโรงเรียนหนองนกคุม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

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

ดวยโรงเรียนวัดหนองนกคุม จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดวนท่ีสุด 
ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานดวนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจาง
ชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
      ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ีธุรการในสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองนกคุม จํานวน ๑ 

อัตรา 
๒. คุณสมบัติผูสมัคร 

     ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
     ๒.๒ อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
     ๒.๓ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป 
     ๒.๔ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
     ๒.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี
ในพรรคการเมือง 
     ๒.๖ ไมเปนผูท่ีมีการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
     ๒.๗ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผู
บกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
     ๒.๘ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
     ๒.๙ ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของขาราชการสวนทองถ่ิน (ณ วันทําสัญญา) 
     ๒.๑๐ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
         ๒.๑๑ ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร 
        ๓. อัตราจาง 
    ไดรับคาจางเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
       ๔. ขอบขายภารกิจและหนาท่ีของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
   ๔.1 งานธุรการ สารบรรณ จดัเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตาง ๆ
รวมท้ังระบบ AMSS 

 

 

 



   ๔.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเปนระเบยีบ
เรียบรอย 
   ๔.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบยีนขอมูล การสํารวจและบันทึก
ขอมูลการจัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT 
   2.4 งานประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและ
ทองถ่ิน การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ 
   2.5 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๕. กําหนด วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหยื่นใบสมัครตนเองไดท่ีโรงเรียนวัดหนองนกคุม 
ระหวางวันท่ี ๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไมเวนวันหยุดราชการ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ 
 ๖. หลักฐานท่ีตองนําไปแสดงและใชประกอบการสมัครคัดเลือก 

           ๖.๑ ใบสมัครขอรับไดท่ีโรงเรียนวัดหนองนกคุม 
  ๖.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถายไวไมเกิน ๖ 

เดือน)             จํานวน ๑ รูป 
  ๖.๓ สําเนาคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง พรอมสําเนา  จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๕ สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนา  จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๖ ใบรับรองแพทย (สถานพยาบาลของรัฐ)            จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถามี) 
      ๗. เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ๗.๑ ผูสมัครเขารับการคัดเลือก ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบ

สมัครใหครบถวนถูกตองและรับรองสําเนาถูกตอง พรอมลงชื่อกํากับเอกสารและหลักฐานท่ีใชสมัครทุกฉบับ 
  ๗.๒ ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจาย

ของการไปรษณียไวในใบสมัครหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดสะดวกและรวดเร็ว 
  ๗.๓ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

วาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร พรอมท้ังยื่น
หลักฐานในการสมัครใหครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือรายงานขามูลใน
เอกสารโดยเปนเท็จ โรงเรียนวัดหนองนกคุม จะไมพิจารณาจาง จะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ มิได 

 ๘. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดหนองนกคุมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภายในวันท่ี ๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรยีนวัดหนองนกคุม  
               ๙. การดําเนินการสอบคัดเลือก 
   ดําเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 
ณ โรงเรียนวัดหนองนกคุม 
 
    



   การสอบคัดเลือก คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
    - การสอบสัมภาษณ คะแนน ๕๐ คะแนน 
     ๑. ประวัติการศึกษา 
     ๒. ประสบการณการทํางาน/กิจกรรมระหวางศึกษา 
     ๓. ความรอบรูท่ัวไป 
     ๔. ทวงที วาจา อุปนิสัย 
     ๕. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  ๑๐. เกณฑการตัดสิน 
   การตัดสินถือวาเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ มิได ผูท่ีถือวาเปนผูผานการ
คัดเลือกจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินตามเกณฑ โดยไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐  
   การจัดลําดับท่ี ผูไดรับการคัดเลือกจะเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนรวมจากมากไป
หานอยในกรณีท่ีมีผูไดรับการคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากันใหผูท่ีสมัครกอนอยูในลําดับท่ีดีกวา 
  ๑๑. ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
   จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ตามลําดับคะแนนสอบจากมากไปหานอย 
ภายในวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ข้ึนบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตวันท่ีประกาศผลการคัดเลือกหรือสิ้นสุด
ระยะเวลาตามโครงการ 
  ๑๒. การจัดจางและการทําสัญญาจาง 
   ๑๒.๑ จะทําสัญญาจางผูไดรับการคัดเลือก ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยใช
ประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกโรงเรียนวัดหนองนกคุม เปนหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจาง จึงเปนหนาท่ีของผู
ไดรับการคัดเลือกท่ีจะตองทราบประกาศการข้ึนบัญชี สําหรับการเรียกตัวในครั้งตอไปจะมีหนังสือเรียกตัว
ตามลําดับท่ีข้ึนบัญชีไวโดยทางจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบสมัคร 
   ๑๒.๒ เม่ือสิ้นปงบประมาณ (๓๐ กันยายน) หากไดรับงบประมาณการจางตอเนื่อง
จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เม่ือผานการประเมินผลการปฏิบัติงานแลว จึงทําสัญญาจางตอ 
   ๑๒.๓ กรณีท่ีตรวจพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครจะไม
พิจารณาจัดจางหรือยกเลิกการจาง โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
  อนึ่ง อัตราจางผูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ถือเปนการจางอัตราจางลูกจางชั่วคราวจะไมมีขอ
ผูกพันท่ีจะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานะเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/ขาราชการ หากผูใด
จะบรรจุเปนพนักงานราชการหรือขาราชการ ตองดําเนินการสมัครและสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองคกรกลางกําหนดตามลําดับ 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      
 
 

          (นายณัฐพงศ  ฝอดสูงเนิน) 
                                                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองนกคุม 



กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการ 
ตําแหนงอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนวัดหนองนกคุม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ 
(แนบทายประกาศโรงเรียนวัดหนองนกคุม ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

-------------------------------------------------- 
 
๑. ประกาศรบัสมัคร ภายในวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๒. รับสมัครคัดเลือก วันท่ี ๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๓. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๔. สอบคัดเลือก วันท่ี ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
๕. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๖. จะดําเนินการจางอัตราจางปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน 

เม่ือไดรับการแจงงบประมาณแลว 

๗. จัดสงประกาศผลการคัดเลือกไปยัง สพป.
นครราชสีมา เขต ๒ 

ภายในวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ีใบสมัคร.................. 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนอัตราจางช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดหนองนกคุม  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ 
 

๑. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................... 
     สัญชาติ......................................เชื้อชาติ.............................................ศาสนา.............................................. 
๒. เกิดวันท่ี...............เดือน............................................พ.ศ...................อายุถึงวันสมัคร..............ป.............เดือน..............วัน 
๓. เกิดท่ีบานเลขท่ี........หมูท่ี........ตําบล....................................อําเภอ......................................จังหวัด.................................. 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน................................................ออก ณ สํานักงาน............................................................... 
เม่ือวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................ 

๔. ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี.........หมูท่ี........ตําบล...............................อําเภอ......................................จังหวัด.................................. 
โทรศัพท........................................... 

๕. วุฒิการศึกษาท่ีใชสมัครสอบ วุฒิ..............................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 
สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ชื่อ.....................................................เม่ือวันท่ี.........เดือน...........................พ.ศ............. 
ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม...........................วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ คือ........................................................................... 

๖. ความสามารถรูพิเศษคือ...................................................................................................................................................... 
๗. ประสบการณในการทํางาน................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 
๘. เอกสารหลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 

               รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป             สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   ๑  ฉบับ 
               สําเนาทะเบียนบาน  ๑ ฉบับ                            สําเนาคุณวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ 
      ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ      ใบรับรองแพทย  ๑ ฉบับ 
      ใบรับรองการผานงาน (ถามี)       สําเนาทะเบียนสมรสหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถามี) 
               หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามีโปรดระบุ).................................................................................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและขอความท่ีขาพเจาแจงไว
ในใบสมัครถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏวาของความในใบสมัครนี้ไมเปนความจริง หรือคุณสมบัติ
ของขาพเจาไมเปนความจริง หรือคุณสมบัติของขาพเจาไมครบถวนขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิ์ใดๆท้ังสิ้น 
 
                                                      ลงชือ่.................................................ผูสมัคร 
                                                                 (.........................................................) 
                                            วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. .................... 
 

บันทึกของเจาหนาท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูสมัครแลวเห็นวา 
(    ) หลักฐานครบ 
(    ) หลกัฐานไมครบ 
เนื่องจาก........................................................................ 
...................................................................................... 

ลงชื่อ...........................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
    (.......................................................) 

ตําแหนง…………………………………………………… 
วันท่ี............/............................./..................... 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 
(   ) มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
(   ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก............................................ 
......................................................................................... 
 

ลงชื่อ.............................................ผูตรวจคุณสมบัติ 
      (......................................................) 

ตําแหนง............................................................... 
วันท่ี................./............................/..................... 

 
รูปถายขนาด 

๑ นิ้ว  



 

 
คําส่ังโรงเรียนวัดหนองนกคุม 

ท่ี   ๖๓ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

……………………………………………………………………………………….. 
 
  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไดกําหนดใหโรงเรียนวัด
หนองนกคุม ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามเกณฑและ
วิธีการสรรหาลูกจางฯ โรงเรียนวัดหนองนกคุมจึงไดประกาศรับสมัครตั้งแตวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ
รับสมัครระหวางวันท่ี ๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

  เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเปนไป
ดวยความเรียบรอย โรงเรียนจึงขอแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 

 ๑. นายณัฐพงศ  ฝอดสูงเนิน    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองนกคุม ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอรรถสฤษธ  ทองดีนอก    คร ู                 กรรมการ 
 ๓. นายนิรันดร  พรรณนา     คณะกรรมการสถานศึกษา            กรรมการ 
 ๔. นายณรงค  จันทรขุน     คณะกรรมการสถานศึกษา            กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุดารัตน  ดีทองหลาง    ครูผูชวย        กรรมการและเลขานุการ 
 

 ใหผูท่ีไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความเอาใจใส รับผิดชอบเพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดกําหนดไวทุกประการ 
 

 สั่ง ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
      นายณัฐพงศ    ฝอดสูงเนิน 
                ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองนกคุม 


