
 
    
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
------------------------------ 

ด้วย โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอ านาจ
ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 
2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที ่ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561    เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล)  โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  
                 ต าแหนง่ลกูจ้างชั่วคราวปฏิบตังิานธุรการโรงเรยีน จ านวน 1 อัตรา  

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน  
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ 

E-Office  
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูลการจัดท า

รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT  
2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น          

การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ  
2.5 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  

(1) มีสัญชาติไทย  
(2) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี ก าหนดใน

กฎ ก.ค.ศ.  
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

   



 
                                             -๒- 
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ  

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น  
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน

ของรัฐ  
3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ     
ปริญญาตรีสามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท)  
4. อัตราค่าจ้าง  

ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท  
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง       
ณ โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30 น. 
– 16.30 น.   

6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด    จ านวน  1 ฉบับ  
6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน  1 ฉบับ  
6.3 บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ  
6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ  
6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว           

ไม่เกิน 6 เดือน         จ านวน  3 รูป  
6.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล   

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง               
และส าเนา         จ านวน 1 ฉบับ  
7. เงื่อนไขการสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น  ผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดย
เป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ ใด ๆ มิได้  

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก                                      

ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 
 

 
 



-๓- 
9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
โรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียน โดย  

9.1 การทดสอบความรู้ความสามารถ (คะแนน 50 คะแนน)  
ความรู้ด้านงานสารบรรณ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

9.2 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)  
โดย (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก  

9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)  
9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)  
9.2.3 พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)  
9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)  
9.2.5 พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ์ (10 คะแนน)  

 10. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
    

วัน / เดือน / ปี 
เวลา 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

๑๒ พฤศจิกายน 2561 
เวลา 10.00 น. – 11.30 น. 
 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

 
ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ข  สอบสัมภาษณ์ 

-  ประวัติ  ความสามารถ  ประสบการณ์ 
-  บุคลิกภาพ 

 
50 
50 

11. เกณฑ์การตัดสิน      
      ผูเ้ข้าสอบคัดเลอืกตอ้งไดค้ะแนนรวมกันทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดยจัดเรียงล าดับจาก
คะแนนสูงลงมาตามล าดับหากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถ ที่สูงกว่า ได้ล าดับที่
ดีกว่าก่อน  
          12. การประกาศผลการคัดเลือก 
     ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  2561 ณ โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา
(ลองตองประชานุกูล)  

13. การจัดท าสัญญาจ้าง  
โรงเรียนจะท าสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วนั้น   

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด ในประกาศรับสมัครจะ
ไม่พิจารณาตกลงท าสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไข  
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

   ประกาศ   ณ   วันที่ 1  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2561 
                                                                                                                 
                                                                (ลงชื่อ).......................................................  
                                                                        (  นางจิรวัฒน์  คตมรคา  ) 
                                         รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล) 



 
 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 
 

*************************** 
 

ประกาศรับสมัคร      วันที่ ๑ – ๖ พฤศจิกายน 2561  
รับสมัคร       ระหว่างวันที่  ๗ – ๙ พฤศจิกายน 2561  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    ภายในวันที่  ๙ พฤศจิกายน 2561  
ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ     วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 2561  
ประกาศผลการคัดเลือก      ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 2561 
รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง     จะจ้างเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


