
ประกาศโรงเรียนบานยามกาโนนคํา 
ท่ี  130 / 2561 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
…………………………………………………………………… 

ดวย โรงเรียนบานยามกาโนนคํา ตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงาน    
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  อาศัยอํานาจตามคําสั่ งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
ท่ี ศธ 1120 / 2560 สั่ง ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม  2560  เรื่อง การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว     
และตามหนั งสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวน ท่ีสุด ท่ี  ศธ 04009/ว5965                
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ.2562  จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบานยามกาโนนคํา 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
ตําแหนงลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จํานวน  1  อัตรา 

2. ขอบขายภารกิจและหนาท่ีการปฏิบัติงาน 
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตางๆ รวมท้ังระบบ

สารบรรณทางอิเลคทรอนิกส 
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย  
2.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูลการจัดทํา     

รายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT 
2.4 งานประสาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและทองถ่ิน การใหบริการ       

แกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ 
2.5 งานอ่ืนๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
     (1) มีสัญชาติไทย 
     (2) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
     (3) เปนผูท่ีเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข        
ส        ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
     (4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
     (5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ี กําหนดใน             
ยน      กฎ ก.ค.ศ.   
     (6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
     (7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
     (8) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
     (9) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด      
         ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



    (10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน             
          หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือองคกรระหวางประเทศ 
    (11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบกระทรวงการคลัง       
          วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอ่ืน 
    (12) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน ในหนวยงาน         
          ของรัฐ 
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
     คุณวุฒิ :  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป ( สําหรับผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี        
                 สามารถสมัครได แตตองไดรับคาตอบแทนในอัตราจาง เดือนละ 9,000  บาท ) 

4. อัตราคาจาง 
คาจางในอัตราเดือนละ  9,000  บาท 

5. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก  ใหยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเองท่ีโรงเรียน  

บานยามกาโนนคํา ตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ในระหวาง วันท่ี 26 - 28 พฤศจิกายน  2561   
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) 

6. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 
6.1 ใบสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบท่ีกําหนด                           จํานวน   1   ฉบับ 
6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ึนไป ฉบับจริงและสําเนา       จํานวน   1   ฉบับ 
6.3 บัตรประจําตัวประชาชน (ท่ียังไมหมดอายุ) ฉบับจริงและสําเนา       จํานวน   1   ฉบับ 
6.4 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานฉบับจริง และสําเนา                   จํานวน   1   ฉบับ 
6.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด  1  นิ้ว     จํานวน   3   รูป 
     ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน  6  เดือน 
6.6 หลักฐานอ่ืนๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล                จํานวน   1   ฉบับ 
    (ในกรณีท่ีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญ           
    การหยา (ถามี) ฉบับจริงและสําเนา     

7. เง่ือนไขการสมัคร 
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี  

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการ
สมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก ผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมี
สิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ   
และหากตรวจสอบ  ภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเปนเท็จ 
โรงเรียนจะไมพิจารณาจาง จะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได 

8. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561         

ณ  โรงเรียนบานยามกาโนนคํา 
 
 
 
 
 



9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
โรงเรียนจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาท่ีธุรการโรงเรียน โดย 
9.1 การทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป  (  50  คะแนน  ) 

- ความรูดานงานสารบรรณ   
- ดานคอมพิวเตอร   
- พัสดุ การเงินและอ่ืนๆ 

9.2 การทดสอบภาคปฏิบัติ ( 30 คะแนน ) 
 - จัดทําหนังสือราชการ ( 30 คะแนน ) 
9.3 ความเหมาะสมกับตําแหนง  (  20  คะแนน  ) โดยการสัมภาษณ ประเมินจาก 

- ประวัติสวนตัว( 5 คะแนน ) 
- บุคลิกภาพ  ( 5 คะแนน ) 
- ความรู ความสามารถ ประสบการณ  ( 5 คะแนน ) 
- เจตคติ อุดมการณ  ปฏิภาณไหวพริบ  ( 5 คะแนน ) 

10. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
ดําเนินการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบานยามกาโนนคํา  ภายในวันศุกรท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
09.00-10.60 น. ภาค  ก.   ความรูความสามารถท่ัวไป  ( 50 คะแนน )   
11.00-12.00 น. ภาค  ข.   การทดสอบภาคปฏิบัติ (30 คะแนน) 
13.00-14.00 น. ภาค  ค.   สอบสัมภาษณ  ( 20 คะแนน ) 

11. เกณฑการตัดสิน 
         ผูเขาสอบคัดเลือกตองไดคะแนนรวมกันทุกภาค ไมต่ํากวารอยละ 60  โดยจัดเรียงลําดับจากคะแนน
สูงลงมาตามลําดับ หากคะแนนรวมเทากันใหใชผลการสอบภาคความรูความสามารถท่ีสูงกวาเปนการตัดสิน 

12. การประกาศผลการคัดเลือก   
จะประกาศผลรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ภายในวันศุกร ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ณ โรงเรียนบานยามกาโนนคํา 

13. การจัดทําสัญญาจาง 
โรงเรียนจะทําสัญญาจางกับผูไดรับการคัดเลือก เม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวด จากสํานักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แลวเทานั้น 
อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ในประกาศรับสมัครจะได

พิจารณาตกลงทําสัญญา หรือถูกยกเลิกการจางทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แลวแตกรณี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
                                
 
                                                  ( นายหนูเถ่ือน  ปะโพชะนัง ) 
                                       ผูอํานวยการโรงเรียนบานยามกาโนนคํา 

 
 
 
หมายเหตุ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 083-2859309 (ผอ.หนูเถ่ือน  ปะโพชะนัง)  
 



 
                                                                        

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบานยามกาโนนคํา อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
--------------------------- 

  

ภายในวันท่ี  22  พฤศจิกายน  2561  ประกาศรับสมัคร 

 ภายในวันท่ี  26 - 28  พฤศจิกายน  2561  รับสมัคร (เวนวันหยุดราชการ)  

 ภายในวันท่ี  29 พฤศจิกายน  2561  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

 ภายในวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2561  สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ 

 ภายในวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2561  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

 ภายในวันท่ี  1  ธันวาคม  2561    รายงานตัวทําสัญญาจาง 
 
 

................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                              เลขประจําตัวสอบ.................... 
        ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนบานยามกาโนนคํา อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

                    
 
1.  ชื่อ ........................................................................ นามสกุล ........................................................................... 
     สัญชาติ ..........................................  เชื้อชาติ .............................................  ศาสนา .............................................. 
2.  เกิดวนัท่ี ............... เดือน ...........................................พ.ศ......................      อายุถึงวันรับสมัคร...........................ป 
3.  เกิดท่ีตําบล ................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..................................................... 
4.  เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ...................................................................................................................................  
     ออก ณ สํานักงาน ..................................................................... เม่ือวันท่ี......... เดือน ........................ พ.ศ............. 
5.  ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี .......................... หมูท่ี..................... ถนน ................................ ตําบล....................................... 
    อําเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ............................................. เบอรโทร .............................................. 
6.  สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน.................................................................................... ป พ.ศ.......................... 
    ไดรบัวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา................................................................ วิชาเอก................................................. 
    มีคุณวุฒ ิความรูความสามารถพิเศษคือ....................................................................................................................... 
7.  หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
     (    )  สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแลว 
     (    )  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)      (    )  รูปถายขนาด 1 นิ้ว  จํานวน  3  รูป 
     (    )  สําเนาทะเบียนบาน                           (    )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
     (    )  ใบรับรองแพทย                               (    )  อ่ืน ๆ 
(ระบุ).......................................................................... 
    

ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความท่ีแจงในใบสมัครนี้ถูกตอง 
และเปนความจริงทุกประการ 
      
      ลงชื่อผูสมัคร..................................................................... 
                      (.........................................................) 
                   วันท่ี.......................................................... 
 

เจาหนาท่ีรับสมัคร เจาหนาท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัคร

แลวถูกตอง 
 

ลงช่ือ...................................................... 
(...............................................................) 

       วันท่ี................................................ 
 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา 
 คุณสมบัติถูกตอง 
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ............................. 

ลงช่ือ...................................................... 
(...............................................................) 
     วันท่ี................................................ 

 


	ประกาศโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ

