
 

 

 

ประกาศโรงเรยีนบา้นนาทุ่ง 
เรือ่ง รบัสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นลกูจา้งชัว่คราวปฏบิตังิานธุรการโรงเรยีน 

ตามโครงการคนืครใูหน้กัเรยีน 
สงักดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 2 

********* 
 

ดว้ย โรงเรยีนบา้นนาทุ่ง ไดร้บัจดัสรรอตัราลกูจา้งชัว่คราวปฏบิตังิานธุรการโรงเรยีน 
ตามโครงการคนืคร ู 
ใหน้กัเรยีน จ านวน 1 อตัรา อาศยัอ านาจตามหนงัสอืส านกังานคณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน  
ที ่ศธ 04009/ว 5965 ลงวนัที ่1 ตุลาคม 2561 เรือ่งการจดัสรรอตัราจา้งปฏบิตังิานธุรการโรงเรยีน 
ปีงบประมาณ 2562 หนงัสอืส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที ่ศธ 04009/ว 2818 ลงวนัที ่24 
พฤษภาคม 2553 เรือ่ง แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการจา้งอตัราจา้งปฏบิตังิานธุรการโรงเรยีน ตามโครงการคนืคร ู
ใหน้กัเรยีน และ หนงัสอืส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด่วนมาก ที ่ศธ 04009/ว 3210 
ลงวนัที ่10 มถุินายน 2553     เรือ่ง แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการจา้งอตัราจา้งปฏบิตังิานธุรการโรงเรยีน 
ตามโครงการคนืครใูหน้กัเรยีน เพิม่เตมิ 
จงึประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกบุคคลเพื่อจา้งเป็นลกูจา้งชัว่คราวเพื่อปฏบิตังิานธุรการโรงเรยีน 
ตามโครงการคนืครใูหน้กัเรยีน รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

1. ต าแหน่ง / อตัราจา้ง / ขอบขา่ยภารกจิหน้าที ่ 
1.1 ต าแหน่ง ลกูจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง เจา้หน้าทีธุ่รการโรงเรยีน ปฏบิตังิาน 

โรงเรยีนบา้นนาทุ่ง ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 2  
1.2 ขอบข่ายภารกจิและหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิดงันี้  

(1) งานธุรการ สารบรรณ 
จดัเกบ็เอกสารหลกัฐานทะเบยีนและหนงัสอืราชการต่างๆ  

(2) งานพสัดุ จดัลงทะเบยีน คุมการเบกิจา่ย การจดัเกบ็ 
รกัษาดแูลความเป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย  

(3) งานขอ้มลูสารสนเทศ จดัระบบทะเบยีน ระเบยีนขอ้มลู 
การส ารวจและบนัทกึขอ้มลู  

การจดัท ารายงานขอ้มลู จดัส่งและรบัขอ้มลูในระบบ ICT  
(4) งานการประสานงาน การตดิต่อสื่อสารกบัหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ 

ชุมชนและทอ้งถิน่ การใหบ้รกิารแก่ประชาชนหรอืผูม้าขอรบับรกิาร หรอืตดิต่อราชการ  
(5) งานอื่น ๆ ทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย  

1.3 อตัราว่าง จ านวน 1 อตัรา  
1.4 อตัราค่าจา้ง 9,000 บาท / เดอืน ระยะเวลาการจา้ง ถงึเดอืนกนัยายน 2562  

2. คุณสมบตัทิัว่ไป และคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งของผูม้สีทิธเิขา้รบัสมคัรคดัเลอืก  
2.1 คุณสมบตัทิัว่ไป  



(1) มสีญัชาตไิทย  
(2) มอีายไุมต่ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์  
(3) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย  

 

 

               / (4) 

ไม่เป็นผูท้ีม่กีายทพุพลภาพ..... 

 

   (4) ไมเ่ป็นผูท้ีม่กีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 
ไรค้วามสามารถหรอืจติฟ ัน่เฟือน ไมส่มประกอบ 
หรอืเป็นโรคตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  

(5) ไมเ่ป็นผูด้ ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง 
หรอืเจา้หน้าที ่ในพรรคการเมอืง  

(6) ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก 
เพราะกระท าความผดิทางอาญา 
เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ ไมเ่ป็นผูบ้กพรอ่งในศลีธรรม 
อนัด ีจนเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม  

(7) ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ รฐัวสิาหกจิ 
หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั  

(8) ไมเ่ป็นขา้ราชการ หรอืลกูจา้งของส่วนราชการ 
พนกังานหรอืลกูจา้งของหน่วยงานอื่นของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืพนกังาน หรอืลกูจา้งของราชการส่วนทอ้งถิน่ 
(ณ วนัท าสญัญาฯ)  

(9) ไมเ่ป็นผูเ้คยกระท าการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอื 
หน่วยงานอื่น ของรฐั  

(10) ไมเ่ป็นพระภกิษุ หรอื สามเณร  
2.2 คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง  

(1) เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาวุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ขึน้ไป 
(วุฒมิธัยมศกึษาปีที ่6 ไมเ่ทยีบเท่าวุฒ ิปวช.)  

(2) 
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานตามขอบข่ายภารกจิและหน้าที่ 
ตามระบุไวใ้นประกาศฉบบันี้  

3. การรบัสมคัร  
3.1 วนั เวลา และสถานทีร่บัสมคัร  
ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรขอรบัใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง ทีโ่รงเรยีนบา้นนาทุ่ง  

ระหว่างวนัที ่26 - 29 ตุลาคม 2561 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ  
3.2 เอกสารและหลกัฐานการสมคัรทีต่อ้งยืน่พรอ้มใบสมคัร  

(1) ใบสมคัร ตามแบบใบสมคัรทีก่ าหนด  



(2) รปูถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวกไมส่วมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน จ านวน 2 รปู  

(3) คุณวุฒกิารศกึษา เช่น 
ใบประกาศนียบตัรวชิาชพีหรอืใบรายงานผลการศกึษา(Transcript) หรอืหนงัสอืรบัรองการจบ 
โดยจะตอ้งส าเรจ็การศกึษา และไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจอนุมตัไิม่หลงัวนัทีเ่ปิดรบัสมคัร วนัสุดทา้ย  

(4) บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มส าเนาภาพถ่าย 
อยา่งละ 1 ฉบบั  

(5) ใบส าคญัการสมรส ใบเปลีย่นชื่อ – นามสกุล (ในกรณทีีช่ื่อ – สกุล 
ในหลกัฐานไมต่รงกนั อยา่งละ 1 ฉบบั)  

(6) ใบรบัรองแพทยฉ์บบัจรงิ ทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 1 เดอืน 
นบัตัง้แต่วนัทีต่รวจรา่งกายถงึวนัรบัสมคัร  
 

 

/ทัง้นี้ หลกัฐานตามขอ้2.3.4........ 

 

ทัง้นี้ หลกัฐานตามขอ้ 2, 3, 4 ใหน้ าฉบบัจรงิมาประกอบดว้ย 
และใหส้ าเนาภาพถ่ายหลกัฐาน ทุกฉบบั โดยผูส้มคัรเขยีนค ารบัรองส าเนาถูกตอ้งและลงชื่อก ากบั  

3.3 เงือ่นไขในการรบัสมคัร  
ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกจะตอ้งรบัผดิชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่าเป็นผูม้คีุ

ณสมบตัทิัว่ไปและคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งตรงตามประกาศรบัสมคัรจรงิ 
และจะตอ้งกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบสมคัร พรอ้มทัง้ยืน่หลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถ้วน 
ในกรณทีีม่คีวามผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มคัร ไมว่่าดว้ยเหตุใด ๆ 
อนัมผีลท าใหผู้ส้มคัรสอบไม่มสีทิธสิมคัรสอบตามประกาศรบัสมคัรดงักล่าว ใหถ้อืว่า 
การรบัสมคัรและการไดเ้ขา้รบัการคดัเลอืกครัง้นี้เป็นโมฆะส าหรบัผูน้ัน้  

4. ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก  
โรงเรยีนบา้นนาทุ่ง จะประกาศรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก ภายในวนัที ่30 ตุลาคม 2561 ณ 

โรงเรยีนบา้นนาทุ่ง  
5. วธิกีารคดัเลอืก และหลกัสตูรการคดัเลอืก  

โรงเรยีนบา้นนาทุ่ง  จะด าเนินการคดัเลอืกโดยการสอบภาคปฏบิตั/ิขอ้เขยีน และสอบสมัภาษณ์ 
ตามขอบข่ายภารกจิทีก่ าหนด คะแนนเตม็ 100 คะแนน ดงันี้  

(1) สอบภาคปฏบิตั(ิ 50 คะแนน)  
(2) สอบสมัภาษณ์ (50 คะแนน) ดงันี้  

- ความรูท้ ัว่ไป  
- ความรูเ้กีย่วกบังานในหน้าที ่ 
- ประวตัสิ่วนตวั  
- ประวตักิารศกึษา  
- ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน  



- บุคลกิภาพ ท่วงทวีาจา ปฏภิาณไหวพรบิ เชาวป์ญัญา ทศันคต ิและเจตคต ิ 

 6. วนั เวลา และสถานทีค่ดัเลอืก 

วนั เดอืน ปี 
 

เวลา การสอบ คะแนนเตม็ สถานที ่
วนัพุธที ่31 
ตุลาคม 2561 

9.30 – 11.30 น. 
 
13.00 เป็นต้นไป 

สอบภาคปฏบิตั/ิขอ้เขยีน 
สอบสมัภาษณ์ 
 

50 
 
50 

โรงเรยีนบา้นนาทุ่ง 

 

 7. เกณฑก์ารตดัสนิ 

   7.1 ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตอ้งไดค้ะแนนการสอบรวมทัง้สองภาคไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 
   7.2 ประกาศผลการคดัเลอืก โดยเรยีงล าดบัจากผูไ้ดค้ะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย 
หากคะแนนรวมสอบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ์ เท่ากนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนสอบขอ้เขยีน 
ไดม้ากกว่าเป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัทีด่กีว่าหากยงัไดค้ะแนน เท่ากนัอกี จะเรยีงตามล าดบัจากเลขประจ าตวัสอบ 
          

  

          /8. การประกาศรายชื่อ…………… 

 

 8. การประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืก 

 โรงเรยีนบา้นนาทุ่ง จะประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกภายในวนัที ่31 ตุลาคม 2561 

ณ โรงเรยีนบา้นนาทุ่ง โดยเรยีงล าดบัจากผูไ้ดค้ะแนนสูง และไมม่กีารขึน้บญัช ี

 9. การจา้งและท าสญัญาจา้งผูผ้่านการคดัเลอืก 

 ปฏบิตังิานในโรงเรยีนบา้นนาทุ่ง ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 ถงึ วนัที ่30 กนัยายน 2562 

 10. การจดัท าสญัญาจา้ง 

   10.1 จะท าสญัญาจา้งผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกครัง้แรก ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 

โดยก าหนดระยะเวลาในสญัญาจา้ง ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562 

โดยไม่มกีารขึน้บญัช ี

   10.2 เมือ่สิน้ปีงบประมาณ (30 กนัยายน) หากไดร้บังบประมาณการจา้งต่อเนื่อง 

จะด าเนินการประเมนิผลการปฏบิตังิาน เมือ่ผ่านการประเมนิผลการปฏบิตังิานแลว้ 

จงึจดัท าสญัญาจา้งต่อเนื่อง 



   10.3 กรณทีีต่รวจสอบพบว่าเป็นผูข้าดคุณสมบตัติามทีก่ าหนดในประกาศรบัสมคัร 

จะไมพ่จิารณาจดัจา้ง หรอืยกเลกิการจา้ง โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ 

 อนึ่ง อตัราจา้งผูป้ฏบิตังิานธุรการโรงเรยีน ตามโครงการคนืครใูหน้กัเรยีน 

ถอืเป็นการจา้งอตัราจา้งลกูจา้งชัว่คราวจะไม่มขีอ้ผกูพนัทีจ่ะน าไปสู่การบรรจหุรอืปรบัเปลีย่นสถานภาพเป็น

ลกูจา้งประจ า/พนกังานราชการ/ขา้ราชการ หากผูใ้ดจะบรรจเุป็นพนกังานราชการหรอืขา้ราชการ 

ตอ้งด าเนินการสมคัรและสอบแขง่ขนัหรอืสอบคดัเลอืกตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการและองคก์รกลางก าหนดตามล าดบั 

 ประกาศ ณ วนัที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

    

 

 

           (นายสมหมาย  บวัจมู) 
               ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นนาทุ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรคดัเลือกลกูจ้ำงชัว่ครำวเพ่ือปฏิบติังำนธรุกำรโรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง 
สงักดั ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 

 
 

   ประกาศรบัสมคัร     วนัที ่19 - 25 ตุลาคม 2561 
   รบัสมคัร      วนัที ่26 – 29 ตุลาคม 2561 
   ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิฯ์     ภายในวนัที ่30 ตุลาคม 2561 
   ด าเนินการคดัเลอืก     วนัที ่31 ตุลาคม 2561 
   ประกาศผลการคดัเลอืก     ภายในวนัที ่31 ตุลาคม 2561 
   รายงานตวัและจดัท าสญัญาจา้ง   วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 


