
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

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

  ด้วยโรงเรียนบ้านใหมส่มบรูณ์  จะด าเนินการรบัสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัตงิาน
ธุรการโรงเรียน  และเพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามหนังสอืส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ด่วนที่สุด  ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด่วนมาก  ที่  ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ลูกจ้างช่ัวคราว  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  ๑.  ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
     ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์  จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๒. คุณสมบัติผูส้มัคร 
      ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
      ๒.๒  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ 
      ๒.๓  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ข้ึนไป 
      ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
       ๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
      ๒.๖  ไม่เป็นผู้ที่มกีายทุพภาพจนไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าทีไ่ด้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟืองไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีส่ดุให้จ าคุก  เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรบความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้
บกพรอ่งในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รงัเกียจของสังคม 
       ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกจิหรือ
หน่วงงานอื่นของรัฐ 
      ๒.๙  ไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ  หรือพนกังาน  หรอืลูกจ้างของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  (ณ  วันท าสัญญา) 
      ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ  รัฐวิสาหกจิ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
       ๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร 

 

 

 



 
      -๒- 
  ๓.  อัตราค่าจา้ง 
        ได้รับค่าจ้างเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท (เก้าพันบาท) 
  ๔.  ขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ีของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
        ๔.๑  งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสาร  หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ 
        ๔.๒  งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  คุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บ  รักษาดูแล  ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 
       ๔.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล  การส ารวจและบันทึก
ข้อมูล  การจัดท ารายงานข้อมูล  จัดส่งและรบัข้อมลูในระบบ  ICT 
        ๔.๕  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
  ๕.  ก าหนด  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 
ระหว่างวันที่  ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
   ๖.  หลักฐานท่ีต้องน าไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก 
        ๖.๑  ใบสมัครขอรับได้ที่โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 
        ๖.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไมส่วมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  
      (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน)    จ านวน  ๑  รูป 
        ๖.๓  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๔  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจรงิ  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๕  ทะเบียนบ้านฉบับจรงิ  พร้อมส าเนา   จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๖  ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ)   จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๖.๗  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัวช่ือสกุล(ถ้ามี)   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๗.  เง่ือนไขการรับสมัคร 
       ๗.๑  ผู้สมัครเข้ารบัการคัดเลือก  ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  กรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง  และรบัรองส าเนาถูกต้อง  พร้อมลงช่ือก ากบัเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบบั 
       ๗.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ทีส่ามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครหรือหมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 
       ๗.๓  ผู้สมัครเข้ารบัการคัดเลือกจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และ จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผดิพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
อันมีผลท าใหผู้ส้มัครสอบไม่มสีิทธ์ิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารบั
การคัดเลือกครัง้นี้เป็นโมฆะ  และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัตจิามทีก่ าหนด  หรอืรายงาน
ข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จโรงเรียนบ้านใหม่สมบรูณ์  จะไม่พิจารณาจ้าง  จะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ มิได้ 

 

 

 



       -๓- 
  ๘.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
        จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ  โรงเรียนบ้านใหมส่มบูรณ์ 
  ๙.  การด าเนินการคัดเลือก   
       ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 
       การสอบคัดเลือก  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  ดังน้ี 
         - การสอบสมัภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
       ๑. ประวัติการศึกษา 
       ๒. ประสบการณ์การท างาน/กจิกรรมระหว่างศึกษา 
       ๓.  ความรอบรู้ทั่วไป 
        ๔.  ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย 
       ๕.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ปฏิภาณไหวพรบิ 
  ๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
       การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ไม่ได้  ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์  โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐   
       การจัดล าดับท่ี  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียงล าดับจากผูท้ี่ได้คะแนนรวมจากมากไปหา
น้อยในกรณีที่มผีู้ได้รบัการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันใหผู้ท้ี่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดกีว่า 
   ๑๑.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
        จะประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก  ตามล าดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย  ภายใน
วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลอืกหรือ
สิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ 
  ๑๒.  การจัดจ้างและการท าสัญญาจ้าง 
          ๑๒.๑  จะท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   
โดยใช้ประกาศข้ึนบญัชีผู้ได้รบัการคัดเลือกโรงเรียนบ้านใหมส่มบรูณ์  เป็นหนงัสอืเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง  จึงเป็น
หน้าที่ของผู้ได้รบัการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการข้ึนบัญชี  ส าหรบัการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือ
เรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ทีร่ะบุไว้ในใบสมัคร 
          ๑๒.๒  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน)  หากไดร้บังบประมาณการจ้างต่อเนื่องจะ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว  จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อ 
         ๑๒.๓  กรณีที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรบัสมัครจะไม่
พิจารณาจัดจ้าง  หรือยกเลิกการจ้างโดยไมม่ีเงือ่นไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
          
 
 
 
 
 
 



            -๔- 
        อนึ่ง  อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจะ
ไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสูก่ารบรรจหุรือปรบัเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ  
หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ  ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเงือ่นไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด
ตามล าดับ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
     ลงช่ือ 
      (นายสมพร   พานอิ่มมะเริง) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหมส่มบรูณ์ 
 
 


