
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านถนนหัก 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

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

ด้วยโรงเรียนบ้านถนนหัก จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจา้งเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามหนงัสอืส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด่วนทีสุ่ด   
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนงัสอืคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วน
มาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรบัสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
 ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านถนนหัก  จ านวน  ๑  อัตรา 

      ๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
       ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
      ๒.๒  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปบีรบิูรณ์ 

     ๒.๓ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป 
 ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง กรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
๒.๖  ไม่เป็นผูท้ี่ทุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

                    ๒.๗  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุกเพราะการกระท าผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดี จนเป็นที่ที่รงัเกียจของสงัคม 
                    ๒.๘ ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไลอ่อกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
                    ๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรอืลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรฐั 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน (ณ วันท าสัญญา) 
                    ๒.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้กระท าการทจุริตในการสอบเข้ารบัราชการ รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่นของ
รัฐ 
                    ๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร 
 

๓. อัตราค่าจา้ง 
  ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
 

          ๔. ขอบข่ายภารกิจและหน้าของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
  ๔.๑งานธุรการ สารบรรณ จัดเกบ็เอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนงัสือราชการต่าง ๆรวมทัง้
ระบบ AMSS 
 



  ๔.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเกบ็ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
  ๔.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมลู การส ารวจและบันทึกข้อมลูการ
จัดท ารายงานข้อมลู จัดสง่และรับข้อมูลในระบบ ICT 
  ๔.4 งานประสานงาน การติดต่อสือ่สารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถ่ิน การ
ให้บรกิารแกป่ระชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรอืติดต่อราชการ 
  ๔.5 งานอื่น ๆ ที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 ๕. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการคัดเลอืก ให้ยื่นใบสมัครพรอ้มเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่
โรงเรียนบ้านถนนหัก  ต.บ้านใหม่  อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา  ระหว่างวันที่  ๒๖ ตุลาคม – ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

๖. หลักฐานท่ีต้องน าไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก 
   ๖.๑  ใบสมัครขอรบัได้ที่โรงเรียนบ้านถนนหัก 
            ๖.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก ไมส่วมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน    
                                                                                               จ านวน  ๑  รูป 
            ๖.๓  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมส าเนา                       จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๖.๔  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจรงิพร้อมส าเนา             จ านวน  ๑  ฉบับ 

                      ๖.๕  ทะเบียนบ้านฉบบัจริงพร้อมส าเนา              จ านวน  ๑  ฉบับ                                                               
                      ๖.๖ ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ)      จ านวน  ๑  ฉบับ 
                      ๖.๗ ส าเนาหลกัฐานอื่น ๆ เช่น ในส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล   จ านวน  ๑  ฉบับ 
             

    ๗ .เง่ือนไขการรับสมัคร 
    ๗.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลอืกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร
ให้ครบถ้วนถูกต้องและรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงช่ือก ากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ            
      ๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครหรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 

   ๗.๓ ผู้สมัครเข้ารบัการคัดเลอืก สรรหาจะตอ้งรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า    
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผดิพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ
วุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อนัมีผลท าใหผู้้สมัครสอบไมม่ีสทิธิตามประกาศรบั
สมัครดงักล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัครและการไดเ้ข้ารับการคัดเลือก สรรหาครัง้นี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  และ
หากตรวจสอบพบภายหลงัว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัตทิี่ก าหนด หรือรายงานข้อมลูในเอกสารโดยเป็นเท็จโรงเรียน
บ้านถนนหัก จะไมพ่ิจารณาจ้าง จะเรียกรอ้งสิทธ์ิใดๆมิได้   
 

    ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก   
 จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ โรงเรียน

บา้นถนนหัก  
              ๙. การด าเนินการสอบคัดเลือก   

       ด าเนินการสอบคัดเลอืก  ในวันที่  ๓  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ โรงเรียนบ้านถนนหกั 

 



 
 

  การสอบคัดเลือก  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  ดังน้ี 
- การสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 

๑. ประวัติการท างาน 
๒. ประสบการณ์การท างาน/กจิกรรมระหว่างศึกษา 
๓. ความรอบรูท้ั่วไป 
๔. ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย 
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ปฏิภาณไหวพริบ 

 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆไม่ได้ ผูท้ี่ถือว่าเป็นผูผ้่านการคัดเลือกจะต้องเป็น
ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  การจัดล าดับท่ี  ผู้ได้รับคัดเลือกจะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณี
ที่ผู้ได้รบัการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผูท้ี่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 ๑๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  จะประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกหรือสิ้นสุดระยะเวลาตาม
โครงการ 
 ๑๒. การจัดจ้างและการท าสัญญาจ้าง 
  ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ได้รบัการคัดเลือก ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยใช้ประกาศข้ึน
บัญชีผู้ได้รบัการคัดเลอืกโรงเรียนบ้านถนนหัก เป็นหนงัสือเรยีกตัวเพื่อจัดจ้างจึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รบัคัดเลอืกที่
ต้องทราบประกาศการข้ึนบัญชี ส าหรบัการเรียกตัวครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ทาง
จดหมายลงทะเบียนตามทีอ่ยู่ไว้ในใบสมัคร 
  ๑๒.๒ เมื่อสิ้นปงีบประมาณ  (๓๐ กันยายน )  หากได้รับงบประมาณการจ้างตอเนื่องจะ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมือ่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจัดท าสญัญาจ้างต่อ 
  ๑๒.๓ กรณีที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พจิารณา
จัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไมม่ีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
  อนึ่ง อัตราจ้างผูป้ฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ถือเป็นการจ้างอตัราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจะไม่มีข้อ
ผูกพันน าไปสู่การบรรลุหรือปรับเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจ้างประจ า/พนกังานราชการ/ข้าราชการ หาดผู้ใดจะบรรจุ
เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ จะต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรอืสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนดตามล าดับ 
   

   จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน    
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
  
 
 
                                                                            

          (นายอนุชิต  ป่วงกระโทก) 
                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก 



 
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านถนนหัก ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561) 
1. ประกาศรบัสมัคร  วันที่ 19 ตุลาคม 2561  
2. รับสมัคร  วันที่ 26 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2561  

(ไม่เว้นวันหยุดเวลาราชการ)  
3. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  
4. สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561  
5. ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  
6. จะดาเนินการจ้างอัตราจ้าง  
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

เมื่อได้รบัการแจ้งงบประมาณแล้ว  

7. จัดส่งประกาศผลการคัดเลือกไปยัง  
สพป.นครราชสีมา เขต 2  

ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  

 


