
 
   

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดรวง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

 
 

 ดวยโรงเรียนชมุชนวัดรวง  จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  
และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 
04009/ว 4562 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ดวนมาก ท่ี ศธ 04009/3876 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราว 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
ตําแหนงลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ีธุรการในสถานศึกษา โรงเรียนชมุชนวัดรวง จํานวน  1  อัตรา   
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2  มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 
2.3  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ข้ึนไป 
2.4  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.5  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
2.6  ไมเปนผูท่ีมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
2.7  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา   

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

2.8  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 

2.9  ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ    
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน (ณ วันทําสัญญา) 

      ๒.10 ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน 
อ่ืนของรัฐ  

๒.11  ไมเปนพระภิกษุสงฆ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
3. อัตราคาจาง 

คาจางในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท (เกาพันบาท) 

 
 



4. ขอบขายภารกิจและหนาท่ี 
4.1 งานธุรการ  สารบรรณ จดัเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตางๆ   

รวมท้ังระบบ E-office   การทําลายเอกสาร 
   ๔.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบ 

เรียบรอย 
๔.๓  งานขอมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูล  

การจัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT 
   ๔.๔  งานการประสานงาน  การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอ่ืนๆชุมชนและ 

ทองถ่ินการใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ 
  ๔.๕  งานอ่ืนๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

5. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีโรงเรียนชุมชนวัดรวง 

  ระหวางวันท่ี 26 ตุลาคม -  1 พฤศจกิายน 2561  ไมเวนวันหยุดราชการ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

6. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 
6.1 ใบสมัครขอรับไดท่ีโรงเรียนชุมชนวัดรวง 
6.2 วุฒิการศึกษาฉบับจริงและสําเนา      จํานวน 1 ชุด 
6.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ท่ียังไมหมดอายุ) ฉบับจริงและสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 
6.4 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานฉบับจริง และสําเนา   จํานวน 1 ฉบับ 
6.5 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกไมเกิน 1 เดือน และแสดงวา ไมเปนโรค 

ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549      จํานวน 1 ฉบับ 
6.6 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถายมาแลว  

ไมเกิน 6 เดือน          จํานวน 1 รูป 
6.7 หลักฐานอ่ืนๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – ชื่อนามสกุล          

ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา (ถามี) ฉบับจริง และสําเนา  
จํานวน 1 ฉบับ 
 

7. เง่ือนไขการสมัคร 
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี 

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐาน
ในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบคัดเลือกครั้ง
นี้เปนโมฆะและหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดหรือรายงานขอมูลในเอกสาร
โดยเปนเท็จโรงเรียนชุมชนวัดรวง  จะไมพิจารณาจางจะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได 

 
8. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561  ณ  
โรงเรียนชมุชนวัดรวง 
 



9. การดําเนินการสอบคัดเลือก 
ดําเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชมุชนวัดรวง 

การสอบคัดเลือก คะแนนเต็ม 50 คะแนน ดังนี้ 
- สอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
1. ประวัติการศึกษา 
2. ประสบการณการทํางาน/กิจกรรมระหวางศึกษา 
3. ความรอบรูท่ัวไป 
4. ทวงที วาจา อุปนิสัย 
5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค/ปฏิภาณไหวพริบ 

10.   เกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีผานการคัดเลือก ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผูคัดเลือก 

ไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย ในกรณีท่ีผูคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดเลขประจําตัวสอบกอน 
เปนผูท่ีอยูลําดับท่ีสูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได 

11.  การประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ภายในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดรวง 

ประกาศเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนสูงสุดมาตามลําดับ และรายชื่อผูผานการคัดเลือกข้ึนบัญชีไวเปนเวลา 1 ป 
นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือกหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ 

12. การเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกและการจัดทําสัญญาจาง 
12.1 จะทําสัญญาจางผูไดรับการคัดเลือก ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 โดยใชการประกาศผล 

การคัดเลือกและข้ึนบัญชีของโรงเรียนชมุชนวัดรวง  เปนหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจาง จึงเปนหนาท่ีของผูท่ีไดรับ
การคัดเลือกท่ีจะตองทราบประกาศการข้ึนบัญชี สําหรับการเรียกตัวครั้งตอ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัว
ตามลําดับท่ีข้ึนบัญชีไว โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพทตามท่ีระบุขอมูลไวในใบสมัคร 

12.2 เม่ือสิ้นปงบประมาณ (30 กันยายน) หากไดรับงบประมาณการจางตอเนื่องจะดําเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เม่ือผานการประเมินผลการปฏิบัติงานแลว จึงจัดทําสัญญาจางตอ 

12.3 กรณีตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครจะไมพิจารณา 
จัดจาง หรือยกเลิกการจาง โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
 

 
        จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
   
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. 2561   
 
                                             

 
 

                 (นายประสงค  ชูใจ) 
                            ผูอํานวยการโรงเรียนชมุชนวัดรวง 
  



กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการ 
ตําแหนงอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

(แนบทายประกาศโรงเรียนชุมชนวัดรวง ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561) 
*************************** 

 

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

(ไมเวนวันหยุดราชการ)  
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ภายในวันท่ี 2 พฤศจกิายน 2561  
4. สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ  วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2561  
5. ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันท่ี 4 พฤศจกิายน 2561  
6. จะดําเนินการจางอัตราจาง  
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

เม่ือไดรับการแจงงบประมาณแลว  

7. จัดสงประกาศผลการคัดเลือกไปยัง  
สพป.นครราชสีมา เขต 2  

ภายในวันท่ี 4 พฤศจกิายน 2561  

 


