
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่ง  อัตราจ้างปฏิบัติงานการเงิน-บัญชี  พัสดุ โรงเรียน  

-------------------------------------------- 
  ด้วยโรงเรียนด่านขุนทด ประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคล  เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง  อัตราจ้างปฏิบัติงานการเงิน-บัญชี พัสดุ โรงเรียน  เพ่ือลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน    
การสอนของครู  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
รายละเอียด  ดังนี้    
 

   1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
       ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  อัตราจ้างปฏิบัติงานการเงิน-บัญชี  พัสดุ โรงเรียน  
จ านวน  1  อัตรา  อัตราจ้าง  9,000.-  บาท/เดือน  โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
   1.1ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ 

1.1  งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

1.2  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล 
การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

1.3  งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ  ชุมชนและท้องถิ่น  
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

1.4  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.2 ระยะเวลาการจ้าง   ระยะการจ้าง 12 เดือน   (ตั้งแต่วันที่ 11  มกราคม 2564  จนถึง   
วันที่ 11  มกราคม  2565) 

  2.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) แผนก การเงิน-บัญชี               
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , คอมพิวเตอร์ 

2.3  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 



 
 

3.  การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน  
  3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ (อาคารอ านวยการ)
โรงเรียนด่านขุนทด  ตั้งแต่วันที่ 23  ธันวาคม  2563   ถึง วันที่  4  มกราคม  2564  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 
15.30 น.  (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ)  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)  จ านวน  2  รูป 
   3.2.2  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือส าเนาแสดงผล 
การเรียน ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ขึ้นไป จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ   

 3.2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)  จ านวน  1  ฉบับ 
   3.2.4  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จ านวน  1  ฉบับ    
   3.2.5  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
   3.2.6  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ เช่น ใบส าคัญการสมรส  
ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล  เป็นต้น    
   ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย  และเอกสารที่เป็นฉบับส าเนาต้องรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ                                                               
  4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

     โรงเรียนด่านขุนทด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ภายในวันที่  5  มกราคม  2564  และจะท าการคัดเลือกในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564   
ณ  โรงเรียนด่านขุนทด  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

5.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
      คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้  

1. โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  ความรู้ทั่วไปความสามารถ 
ทางภาษาไทย ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรู้ทางคอมพิวเตอร์   
คะแนนเต็ม  50  คะแนน   

2. โดยการสอบปฏิบัติงาน /สอบสัมภาษณ์  ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  คะแนนเต็ม  50  คะแนน    

 
 
 
 



 

   6.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
                          คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือก  ในวันพฤหัสบดี  ที่  7  เดือนมกราคม  พ.ศ.2564 

 ตามตารางคัดเลือก ดังนี้  

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ วิธีการคัดเลือก หมายเหตุ 
7  มกราคม  2564 09.00 น. – 12.00 น. 

 
13.00 น. – 15.00 น. 
 

ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  ( 50 คะแนน) 
 
ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย 
ภารกิจและหน้าที่ (50 คะแนน) 

สอบสัมภาษณ์ 

 

สอบข้อเขียน 

 

 

 

  7.  เกณฑ์การตัดสิน   
     ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มโดยจัดเรียงล าดับ

คะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน
มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

  8.  การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชี 
     โรงเรียนด่านขุนทด จะประกาศผลการคัดเลือกภายใน วันที่ 8  มกราคม  2564  

ทั้งนี ้หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูใดเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไวในประกาศรับสมัครนี้จะไมไดรับ
พิจารณาใหท าสัญญาจาง หรือถูกยกเลิกจางทันทโีดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

1) ผู้นั้นขาดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด 
3) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว  
4) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
5) ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้ 

9.  การจัดจ้าง  
          ผูไดรับการคัดเลือกล าดับที่ 1 จะตองรายงานตัวท าสัญญาจาง ในวันศุกร์ ที ่8 มกราคม 2564  
เวลา 09.00 น.  ณ  โรงเรียนด่านขุนทด  หากไมรายงานตัว  ท าสัญญาจางตามวัน เวลา ที่ก าหนดถือวาสละสิทธิ์ 

    
 

  ประกาศ ณ วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

        ลงชื่อ    
                        (นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านขุนทด 



 
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานการเงิน-บัญชี พัสดุโรงเรียน 

โรงเรียนด่านขุนทด 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนด่านขุนทด  ลงวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2563) 
 

1. ประกาศรับสมัคร 
 

ภายในวันที่ 22  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

2. รับสมัคร 

 
ระหว่างวันที่ 23  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  
 ถึง  วันที่  4  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
 

ภายในวันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 

 
4. สอบสัมภาษณ์ 

    -  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง    

         (เวลา 09.00 – 12.00 น.) 

    สอบข้อเขียน 

    -  ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย 
       ภารกิจและหน้าที่   
        (เวลา 13.00 – 15.00 น.) 

 
วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 8  มกราคม  พ.ศ. 2564 
6. รายงานตัว  วันที่ 8  มกราคม  พ.ศ. 2564 
7. ท าสัญญาจ้าง  วันที่ 8  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
หมายเหตุ 
 1. ประกาศผลสอบที่ โรงเรียนด่านขุนทด 
 2. หากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดสละสิทธิ์ จะเรียกผู้สอบได้ที่มีคะแนนในล าดับที่ 2 ตามล าดับที่ สอบได้ 
 3. จะด าเนินการท าสัญญาจ้างบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น 

 



 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติงานการเงิน-บัญชี พัสดุโรงเรียน 
โรงเรียนด่านขุนทด 

                สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
 

1. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................... 
          สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา........ ..................................... 

2. เกิดวันที่.............เดือน..............................พ.ศ..................อายุ................ป.ี...........เดือน...............วัน 
3. เกิดท่ีต าบล....................................อ าเภอ...................... ....................จังหวัด..................................... 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........................................ออก  ณ  ส านักงาน...................................           

เมื่อวันที่..........................เดือน.....................................พ.ศ. ............................................................. 
5. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ต าบล.................................... ............ 

          อ าเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์............... .................................. 
6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก.................................................................................................. .......... 

          ได้รับวุฒิการศึกษา........................... / วิชาเอก..............................................หลักสูตร..................ป ี
          มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ..................................................................................................... ............... 

7. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพ่ือปฏิบัติงานการเงิน-บัญชี พัสดุ โรงเรียน  เอกสารหลักฐาน 
ที่แนบใบสมัคร 

             รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป         ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   1  ฉบับ 
        ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ                     ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ  1 ฉบับ 
    ใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ          ใบรับรองแพทย์  1  ฉบับ 
               หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)................................................................................................ .... 
 
                                                    ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร 
                                                                 (...................................................) 
                                       ยื่นใบสมัครวันที่............เดอืน.........................พ.ศ. .................... 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ 
 
 

 ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
       (...........................................) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
............................................................................. 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
      (.............................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่................./............................/..................... 

 
รูปถ่ายขนาด 
1 น้ิว  

      ล าดับที่ใบสมัคร..................... 



 


