
 
ประกาศโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลธรรมดาเพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
………………………………………….. 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณเพ่ือจ้างเหมาบริการบุคลคลธรรมดา
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562  โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท  เพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์และ
วิธีสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากวงเงินงบประมาณรายจ่าย และแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
งบประมาณรายจ่าย สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหนังสือ ตาม หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2560 และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลธรรมดาเพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร   
บุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา  จ านวน  1  อัตรา   
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท  จัดจ้างตั้งแต่วันท าสัญญา จนถึงวันที่ 30  กันยายน  2562 

 2.  คุณสมบัตผิู้สมัคร 
   2.1  สัญชาติไทย 
   2.2  อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี 
   2.3  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
   2.4  มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
   2.5  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ เสมือนไร้
ความสามารถวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ  
   2.6  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือเคยถูก
ลงโทษไล่ออก ปลดออกจากราชการเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตาม
กฎหมายอื่น 
   2.7  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   2.8 ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่ 
เป็นโทษหรือท าความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

        2.9  มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน เป็นอย่างดี 

 
/  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร.. 
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3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา  ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่าง
วันที่  9 - 15  พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.00 – 16.00 น.  ที่โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา  อ าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
   

4.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำ 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ภายในระหว่างวันที่  15  พฤศจิกายน  
2561  ทีป่้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา    
 

๕. หลักฐำนกำรสมัคร 
     ๕.๑. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด                     จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๒. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ฉบับจริงและส าเนา           จ านวน  ๑  ฉบับ
  ๕.๓. บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและส าเนา                  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและส าเนา                                      จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๕. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙                                               จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๖. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน        
                                                                                                                           จ านวน  ๓  รปู 
  ๕.๗ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบรับรองการท างาน ฉบับจริงพร้อมส าเนา                   จ านวน  ๑  ฉบับ                                    
  ทั้งนี้ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 

 ๖.  วิธีกำรสรรหำ  สรรหำโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน สอบภำคปฏิบัติ และสัมภำษณ์  คะแนนเต็ม 100 
คะแนน  ดังนี้ 
      ๖.1  สอบข้อเขียน  (50  คะแนน)  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป และงานที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง
ที่รับสมัครสอบ  ประกอบด้วยสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๖.๑.๑  ความรู้ทั่วไป 
     ๖.๑.๒  ความสามารถทางภาษาไทย 
   ๖.๑.๓  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
   ๖.๑.๔  ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ และการคุมการเบิกจ่าย  
   ๖.๑.๕  ความรู้ทางคอมพิวเตอร์  
  ๖.๒  สอบภาคปฏิบัติ  (25  คะแนน)  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง
ที่รับสมัครสอบ  ประกอบด้วยสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

/  ๖.๒.๑  การใช้โปรแกรม....... 
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   ๖.๒.๑  การใช้โปรแกรมส านักงานชุด  Microsoft  Office 
     -  ทดสอบการพิมพ์หนังสือราชการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๓  สอบสัมภาษณ์  (25  คะแนน)  ประกอบด้วยสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๖.๓.๑  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
    ๖.๓.๒  บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
   ๖.๓.๓  วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
   ๖.๓.๔  การมีปฏิภาณไหวพริบ 
   ๖.๓.๕  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์ 

 ๗.  กำรด ำเนินกำรสรรหำ และเกณฑ์กำรตัดสิน 
  ๗.1  จะด าเนินการสรรหาในวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  2561  ทีโ่รงเรียนบ้านกล้วยวิทยา   ดังนี้                                                                                                                                                 

   ๗.๑.1  สอบข้อเขียน  เวลา  09.00 – 10.00 น. 
   ๗.๑.๒  สอบภาคปฏิบัติ เวลา  ๑๐.๓0 – 1๒.00 น. 
   ๗.๑.๓  สอบสัมภาษณ์ เวลา  1๓.๐0 น.  เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จ 
      ๗.2  ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหา ต้องได้รับคะแนนในการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 
ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 50 และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  และจะขึ้นบัญชีไว้มีก าหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผล
การคัดเลือก  
 

 ๘.  กำรประกำศผลกำรสรรหำ        
      โรงเรียนจะประกาศผลการสรรหา ในวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  2561  ทีป่้ายประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน และเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา    

 
  ๙.  เงื่อนไขกำรจ้ำง 

  ๙.1  สัญญาจ้างจะจัดจ้างได้เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว และมีผลตั้งแต่วันท าสัญญา  จนถึงวันที่  
30  กันยายน  2562 
  ๙.2  เมื่อครบสัญญาจ้างและผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อได้ 
  ๙.3  การจ้างลูกจ้างดังกล่าว  เป็นอัตราจ้างชั่วคราว จะไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่น าไปสู่การบรรจุและ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือข้าราชการแต่อย่างใด 
  ๙.4  หากผู้รับจ้างประสงค์จะบรรจุเป็นลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือข้าราชการ ต้องสมัคร
สอบและสอบแข่งขันหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขอ่ืนที่ก าหนด 
  ๙.5  เมื่อผู้รับจ้างขอลาออก หรือถูกเลิกจ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ
ผลการคัดเลือกในล าดับต่อไป  เพ่ือท าสัญญาจ้างแทน  โดยสัญญาจ้างจะมีผลสิ้นสุดตามเวลาของปีงบประมาณท่ีท า 
สัญญาจ้างนั้น 
 
 

/  ๑๐.  รายละเอียดอื่นๆ....... 
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 ๑๐.  รำยละเอียดอ่ืนๆ ให้สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา ในวันเวลาราชการ 
  
                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ    ณ    วันที่  ๑  เดอืน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 
                                                                                
                       
 
                                                                         (นายศักดิ์สุมิตร  สืบส าราญ) 
                 ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 
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แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนกล้วยวิทยำ 
ก ำหนดกำรสรรหำบุคคลธรรมดำเพื่อจ้ำงเหมำบริกำร 

ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน   
โรงเรียนบ้ำนกล้วยวิทยำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด  เขต ๑ 

 

--------------------------------------------------  
 

ก ำหนดกำร วัน เดือน ปี 
ประกาศรับสมัคร ๑ - ๘  พฤศจิกายน  2561   
รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) ๙ - ๑๕  พฤศจิกายน  2561   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ๑๕  พฤศจิกายน  2561   
ด าเนินการสรรหา ๑๖  พฤศจิกายน  2561   
ประกาศผลการสรรหา ๑๙  พฤศจิกายน  2561   
ท าสัญญาจ้าง เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณจาก สพป.รอ. ๑   

 


