
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาง 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลุกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

……………………………………………. 

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองยาง จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามหนงัสอืส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่  ๑๕   มีนาคม  ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลอืก 
ลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

    ๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
   ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยาง จ านวน ๑ อัตรา 

     ๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
  ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบรูณ์ 
  ๒.๓ วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ไร้ความสามารถ หรอืจิต ฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
          ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ ไม่เป็นผู้บกพรอ่งในศีลธรรมอันดี 
จนเป็นที่รงัเกียจของสังคม 
         ๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
         ๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังาน หรือลกูจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน (ณ วันท าสัญญา) 
        ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารบัราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรฐั 
        ๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร 

 



   ๓. อัตราค่าจา้ง 
  ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาท) 

   ๔. ขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ีของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
  ๔.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเกบ็เอกสาร หลกัฐานทะเบียนและหนงัสือราชการต่าง ๆ รวมทัง้ระบบ 
E –office   การท าลายเอกสาร 
  ๔.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเกบ็ รกัษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
          ๔.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบยีนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล การจัดท า
รายงานข้อมลู จัดสง่และรบัข้อมลูในระบบ ICT 
  ๔.๔ งานประสานงาน การติดต่อสือ่สารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถ่ิน การ
ให้บรกิารแกป่ระชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรอืติดต่อราชการ 
  ๔.๕ งานอื่น ๆ ที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

    ๕. ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการคัดเลอืกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านหนองยาง  ต าบล
หนองยาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไมเ่สียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

     ๖. หลักฐานท่ีต้องน าไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก 
  ๖.๑ ใบสมัครขอรบัได้ที่โรงเรียนบ้านหนองยาง ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ  
จังหวัดนครราชสมีา 
  ๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไมส่วมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
จ านวน ๑ รูป 

  ๖.๓ ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาฉบับจรงิพรอ้มส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๔ บัตรประจ าตัวประชาชนฉบบัจริง พรอ้มส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๕ ทะเบียนบ้านฉบบัจริง พรอ้มส าเนา   จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๖ ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ)  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๗ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้าม)ี  จ านวน ๑ ฉบับ 

     ๗. เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ๗.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และรบัรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงช่ือก ากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบบั 
  ๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ทีส่ามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัครหรือหมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 
 
 
         ๗.๓ ผู้สมัครเข้ารับการ................. 



  ๗.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่าเป็น ผูม้ี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกตอ้งครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอนัเกิดจากผูส้มัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมผีลท าให้
ผู้สมัครสอบไมม่ีสทิธ์ิสอบตามประกาศรบัสมัครดงักล่าว ใหถื้อว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมลูใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนบ้านหนองยางจะไม่พจิารณาจา้ง จะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ มิได้ 

     ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียน 
บ้านหนองยาง   ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสมีา 

     ๙. การด าเนินการสอบคัดเลือก 
  ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน 
บ้านหนองยาง   ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสมีา 

การสอบคัดเลือก คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ดังน้ี 
      - การสอบสมัภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
   ๑. ประวัติการศึกษา 
      ๒. ประสบการณ์การทางาน/กจิกรรมระหว่างศึกษา 
      ๓. ความรอบรูท้ั่วไป 
      ๔. ท่วงที วาจา อุปนิสัย 
      ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ปฏิภาณไหวพริบ 

    ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ทีผ่่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๖๐   โดยจะเรียงล าดับทีจ่าก 
ผู้คัดเลอืกที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มผีู้ไดร้ับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ใหผู้้ที่ได้ 
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผูท้ี่อยูล่ าดับทีสู่งกว่า  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสทิธิใด ๆ มิได้ 

   ๑๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  จะประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก ตามล าดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่  
๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ฌ   โรงเรียนบ้านหนองยาง  ประกาศเรียงล าดับทีจ่ากผู้ที่ได้คะแนนสงูสุดตามล าดับ
และรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกหรือสิ้นสุด
ระยะเวลา ตามโครงการ 

    ๑๒. การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง 
  ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ได้รบัการคัดเลือก ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยใช้ประกาศผลการ
คัดเลือกและข้ึนบญัชีผู้ได้รบัการคัดเลือกโรงเรียนบ้านหนองยาง เป็นหนงัสอืเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่
ของผู้ได้รบัการคัดเลือกทีจ่ะต้องทราบประกาศการข้ึนบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไปจะมหีนังสือ
เรียกตัวตามล าดับที่ข้ึนบัญชีไว้โดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ทีร่ะบุไว้ในใบสมัคร 



  ๑๒.๒ เมื่อสิ้นปงีบประมาณ (๓๐ กันยายน) หากได้รบังบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบตัิงานแล้ว จึงจัดท าสญัญาจ้างต่อ 
  ๑๒.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัด
จ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  อนึ่ง อัตราจ้างผูป้ฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ถือเป็นการจ้างอตัราจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จะไม่มีข้อผูกพันที่
จะน าไปสูก่ารบรรจหุรอืปรับเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุ
เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลอืกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนดตามล าดับ 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๙   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

        

       (นายรุ่งโรจน์    พรหมมีชัย) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาง   ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑) 
๑. ประกาศรับสมัคร  ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๒. รับสมัครคัดเลือก  วันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๓. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๔. สอบคัดเลือก  วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๕. ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๖. จะดาเนินการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน  

เมื่อได้รบัการแจ้งงบประมาณแล้ว  

๗. จัดส่งประกาศผลการคัดเลอืกไปยัง  
สพป.นครราชสีมา เขต ๒  

ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


