
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

------------------------------ 
 ด้วย โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา จะด าเนินการรับสมคัรบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน  และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา   จ านวน 1 อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 

   ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
    ๒.๒  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
    ๒.๓ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
    ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๒.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
    ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    ๒.๘ ไม่เปน็ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
    ๒.๑๐ ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกเจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ีนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันท าสัญญา) 
    ๒.๑๑ ไม่เป็ฯผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
    ๒.๑๒ เป็นผู้ทีเ่ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    ๒.๑๓ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร 

 ๓. อัตรำค่ำจ้ำง 
  ได้รับคา่จ้างเดือนละ  9,000 บาท (เก้าพันบาท) 

  ๔. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำทีก่ำรปฏิบัติงำน 
  ๔.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ AMSS 



 
  ๔.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
  ๔.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูลการ
จัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
  ๔.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น 
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
  ๔.5 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   5. ก ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ 
โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  26 ตุลาคม -  1 
พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   6. หลักฐำนที่ต้องน ำไปแสดงและใช้ประกอบกำรสัครคัดเลือก 

   6.1 ใบสมัครขอรับได้ที่โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 
   ๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1 นิ้ว  
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)     จ านวน 1 รูป 

    ๖.๓ วุฒิการศึกษาฉบับจริงและส าเนา  จ านวน 1 ชุด 
    6.๔ บัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
    6.๕ ทะเบียนบ้าฯฉบับจริง และส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
    6.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า           
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549    จ านวน 1 ฉบับ 
    6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – ชื่อนามสกุล    
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง และส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 

   7. เงื่อนไขกำรสมัคร 
    ๗.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ครบถ้วนถูกต้อง และรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อก ากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครคทุกฉบับ 
    ๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะกวดและรวดเร็ว 
    ๗.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น         
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง            
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ     
การสอบคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ ก าหนด                
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
มิได ้

   8. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  
   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่   2 พฤศจิกายน 2561            
ณ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 

     9. กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือก 

      ๙.๑ ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 
ณ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 



 

     ๙.๒ การสอบคัดเลือก คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน ดังนี้ 
   - สอบข้อเขียน  คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
    ขอบข่ายงานธุรการ , กฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  
   - สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
     1. ประวัติการศึกษา 
     2. ประสบการณ์การท างาน/กิจกรรมระหว่างศึกษา 
     3. ความรอบรู้ทั่วไป 
     4. ท่วงที วาจา อุปนิสัย 
     5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ปฏิภาณไหวพริบ 

  10.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
   การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
   กำรจัดล ำดับท่ี  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ใน
กรณีท่ีมีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

  11.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่  
4 พฤศจิกายน 2561   ณ  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับต้ังแต่วันที่ประกาศผลการ
คัดเลือกหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ 

  12.  กำรเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
      12.1 จะท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยใช้การขึ้น
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของโรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัว ในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัว
ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียนตามท่ีระบไุว้ในใบสมัคร  
       12.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่องจะ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อ 
       12.3 กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครจะไม่
พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
   อนึ่ง อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มีข้อ
ผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะ
บรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนดตามล าดับ 
   

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

               
ลงชื่อ 

            

    (นายเศรษฐเมธ  พรมวัง) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านพัฒนา  

 



 
 
 

ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเหมำบริกำร 
ต ำแหน่งอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 

โรงเรียนบ้ำนด่ำนพัฒนำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีม เขต ๒ 
(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนด่ำนพัฒนำ ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2561) 

*************************** 
 

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

(ไม่เว้นวันหยุดเวลาราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  2  พฤศจิกายน 2561 
4. สอบคัดเลือก วันที่  3  พฤศจิกายน 2561 
5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  4  พฤศจิกายน 2561 
6. จะด าเนินการจ้างอัตราจ้าง 
     ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

เมื่อได้รับการแจ้งงบประมาณแล้ว 

7. จัดส่งประกาศผลการคัดเลือกไปยัง 
     สพป.นครราชสีมา เขต 2 

ภายในวันที่  4  พฤศจิกายน 2561 

 
  
  
  
  
  

 
 

 


