
  
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านระเริง 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

………………………………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนบ้านระเริง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓                
ประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู และให้สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ที่ ศธ ๐๔๐๖๔/๑๖๗๕ ลง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องอนุญาติให้โรงเรียนสรรหาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๒ 
รายละเอียดดังนี้  
 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

    ชื่อต าแหน่ง   อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
   ต าแหน่งว่าง  จ านวน ๑ อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  
   ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง                 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มท าสัญญา ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะจ้างต่อเมื่อได้รับ

งบประมาณแล้ว 
๒.  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  
    ๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จดัเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ      

E-office                                                                                                                                
       ๒.๒ งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

     ๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การส ารวจและการบันทึกข้อมูล            
การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT  

     ๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่น               
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ  

     ๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
๓.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     ๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติโดยอนุโลมตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ

ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗                                                                                                                  
      ๓.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 

     ๓.๓ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 



 
/ ๔. การรับสมัคร 

-๒-                                                                                                                                     

 ๔.  การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน 
     ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และยื่นใบ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านระเรงิ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. 
– ๑๖.๓๐ น. 

     ๔.๑ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 ๔.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๑ น ิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 

๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รปู 
๔.๒.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือส าเนาแสดงผลการเรียน

จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔.๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดง

ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าเป็นโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔.๒.๖ หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

เป็นต้น 
       เอกสารตามข้อ ๔.๒.๒, ๔.๒.๓, ๔.๒.๔ และ ๔.๒.๖ ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันวันสมัครด้วย และเอกสาร
ที่เป็นฉบับส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 
      โรงเรียนบ้านระเริง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ 
โรงเรียนบ้านระเริง 
 ๖.  หลักสูตรและวิธีการสรรหา 
     โรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
  ๑. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ โดยทดสอบ
จากความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ และความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และทักษะด้านอ่ืนๆ                
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   ๑.๑ การร่างหนังสือ                                                                                         
   ๑.๒ การโต้ตอบหนังสือภายในและหนังสือภายนอก                                                   
   ๑.๓ การบันทึกข้อความ                                                                                         
   ๑.๔ ความสามารถในการคิด                                                                                
   ๑.๕ ความสามารถในภาระงาน                                                                                       
   ๑.๖ ความรู้ทางคอมพิวเตอร์                                                                                  
   ๑.๗ ความรู้ความสามารถทางภาษาไทย        
  ๒. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประเมินจากความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน                            
ตามภารกิจหน้าที่ สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร และวิธีอ่ืนที่เหมาะสม  

 
 



 
 

/ ๗. ก าหนดวัน เวลา…. 
-๓- 

 ๗. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
วันที่ เวลา วิชาที่สอบ วิธีการคัดเลือก หมายเหตุ 

วันจันทร์ 
ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  
 
 
 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ภาค ก 
ความรู้ความสามารถ   
ตามขอบข่ายภารกิจ    
และหน้าที่(๕๐ คะแนน) 
ภาค ข 
ประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (๕๐ คะแนน) 

สอบข้อเขียน 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 

รวม ๑๐๐  

 ๘.  เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน รวมทั้ง 2 ภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยจัด
เรียงล าดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีทีไ่ด้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบ 
ภาค ก มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

 ๙.  การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี 
  โรงเรียนบ้านระเริง จะประกาศผลการสรรหา ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน
บ้านระเริง ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้าง ตามจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีการคัดเลือกใน
ต าแหน่งเดียวกันใหม่ หรือเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือโรงเรียนบ้านระเริง 
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนและจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะราย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      1) ผู้นั้นขาดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
      2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด 
      3) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว 
      4) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
      5) ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก าหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้ 

 ๑๐.  การจัดจ้าง                                                                                                         
  โรงเรียนบ้านระเริง จะเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างครั้งแรกโดยใช้
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ประกาศผลการ
คัดเลือกไว้                                                                                                                               
  การเรียกตัวครั้งต่อไป โรงเรียนบ้านระเริง จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรง                
เป็นรายบุคคล ก่อนวันที่รายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง                   
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร 

 

 

 



 
 

/ อนึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

-๔- 

         อนึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้รับการจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนไม่มีข้อผูกพัน
ในการจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต าแหน่งลูกจ้างประจ าหรือข้าราชการในระหว่างปีงบประมาณ 
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจ
การจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ 

                                       

                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                                     

                           

                                                                    

                                                                   (นายสินประเสริฐ เวหา)                                               
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แนบท้ายประกาศก าหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาลูกจ้างชั่วคราว                                                            
เพ่ือจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านระเริง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 
******************************************* 

 
 ประกาศรับสมัคร  วันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 รบัสมัคร   วันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  
 ก าหนดวันสอบคัดเลือก  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  
 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  ภาค ก สอบข้อเขียน  
     ความรู้ความสามารถตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ 
 เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ภาค ข สอบสัมภาษณ์ 
     ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  
 ด าเนินการท าสัญญาจ้าง  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  
 


