
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

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

ด้วยโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน  และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด่วนที่สุด   
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสือคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
     ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา  จ านวน  ๑  อัตรา 

 ๒.  คุณสมบัตผิู้สมัคร 
 ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
 ๒.๒ อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

     ๒.๓ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
 ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ๒.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

 ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่ทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                     ๒.๗ ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดี จนเป็นที่ที่รังเกียจของสังคม 
                    ๒.๘ ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
                     ๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันท าสัญญา) 
                     ๒.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
                     ๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร 

    ๓.  อัตราค่าจ้าง 
  ได้รับค่าจ้างเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท 

           ๔.  ขอบข่ายภารกิจและหน้าของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
   ๔.๑ งานธุรการ สารบรรณ จดัเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ AMSS 
 



   ๔.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
    
   ๔.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
   ๔.๔ งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น 
การใหบ้ริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
   ๔.๕ งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้  
ที่โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา  ต.หนองบุนนาก  อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา  ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๑ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

 ๖.  หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก 
    ๖.๑ ใบสมัครขอรับได้ที่โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 
              ๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน    

     จ านวน  ๑  รูป 
              ๖.๓ ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมส าเนา                       จ านวน  ๑  ฉบับ 
              ๖.๔ บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบบั 

                        ๖.๕ ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมส าเนา   จ านวน  ๑  ฉบับ                                                               
                        ๖.๖ ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ)   จ านวน  ๑  ฉบับ 
                        ๖.๗ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ในส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จ านวน  ๑  ฉบับ 

                ๗.  เงื่อนไขการรับสมัคร 
     ๗.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน   
ใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อก ากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ            
        ๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครหรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 

    ๗.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ
วุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศ      
รับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และ
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จโรงเรียน
บ้านสว่างวิทยา จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้   

     ๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก   
  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   

ณ  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา  

               ๙.  การด าเนินการสอบคัดเลือก   
        ด าเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  ๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น.   

เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 



 
 

 การสอบคัดเลือก  คะแนนเตม็  ๕๐  คะแนน  ดังนี้ 
- การสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 

๑. ประวัติการท างาน 
๒. ประสบการณ์การท างาน/กิจกรรมระหว่างศึกษา 
๓. ความรอบรู้ทั่วไป 
๔. ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย 
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ปฏิภาณไหวพริบ 

 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 การจัดล าดับที่  ผู้ได้รับคัดเลือกจะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย    
ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

 ๑๑. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย ภายใน  
วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกหรือสิ้นสุด
ระยะเวลาตามโครงการ 

 ๑๒. การจัดจ้างและการท าสัญญาจ้าง 
 ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยใช้ประกาศขึ้น
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้างจึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับคัดเลือก
ที่ต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ทาง
จดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ไว้ในใบสมัคร 
 ๑๒.๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ) หากได้รับงบประมาณการจ้างตอเนื่องจะ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อ 
 ๑๒.๓ กรณีท่ีตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
 อนึ่ง  อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มี        
ข้อผูกพันน าไปสู่การบรรลุหรือปรับเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใด    
จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ จะต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนดตามล าดับ 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

                                                                      
                                                   (นายสัมฤทธิ์  กลมกลาง) 

                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 



 
 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561) 

1. ประกาศรับสมัคร  วันที่ 19 ตุลาคม 2561  
2. รับสมัคร  วันที่ 26 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2561  

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

เมื่อได้รับการแจ้งงบประมาณแล้ว  

7. จัดส่งประกาศผลการคัดเลือกไปยัง  
สพป.นครราชสีมา เขต 2  

ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  

 


