
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบานหนองไผ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

------------------------------ 
ดวย โรงเรียนบานหนองไผ  สังกัดสํานักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะ

ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําส่ังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ 1120/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 24 กรกฏาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อํานาจเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 
04009/ว5965 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561    เรื่อง การจัดสรรอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน โรงเรียนบานหนองไผ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก  
              ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา  

2. ขอบขายภารกิจและหนาท่ีการปฏิบัติงาน  
    2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตาง ๆรวมท้ัง

ระบบ E-Office  
   2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย  
   2.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูลการจัดทํา

รายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT  
   2.4 งานประสานงาน การติดตอส่ือสารกับหนวยงานสวนราชการอื่น ๆ ชุมชนและทองถ่ิน          

การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ  
   2.5 งานอื่น ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก  
   3.1 เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(3) เปนผูท่ีเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ี กําหนดใน 

กฎ ก.ค.ศ. 
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(8) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(9) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษ สาหรับ 

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ มหาชน  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ  

(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบ  
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอื่น  

(12) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน ในหนวยงาน 
ของรัฐ  

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป (สาหรับผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สามารถสมัครได แตตองไดรับคาตอบแทนในอัตราจางเดือนละ 9,000 บาท)  
4. อัตราคาจาง  

คาจางในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท  
5. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเอง       
ณ โรงเรียนบานหนองไผ ระหวางวันท่ี 1 – 8  พฤศจิกายน   2562  เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (ไมเวน
วันหยุดราชการ) 

6. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่นในวันสมัคร  
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 ซึ่งถายมาแลว           

ไมเกิน 6 เดือน         จํานวน 3 รูป  
6.6 หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – ช่ือนามสกุล   

ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา (ถามี) ฉบับจริง               
และสําเนา         จํานวน 1 ฉบับ  

 
7. เง่ือนไขการสมัคร  
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน  ผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ัง ยื่นหลักฐานในการ
สมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด  ๆ อันมีผลทําใหผูสมัคร
ไมมีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้เปน
โมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดย
เปนเท็จ โรงเรียนจะไมพิจารณาจาง จะเรียกรองสิทธ ิใด ๆ มิได  
 

8. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  
   โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ เขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 8  พฤศจิกายน  2562 
 ณ โรงเรียนบานหนองไผ เวลา 15.30 น. และ เว็บ https://www.mdh.go.th 
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9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
   โรงเรียนจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาท่ี  ธุรการโรงเรียน โดย  

9.1 การทดสอบความรูความสามารถ (คะแนน 50 คะแนน)  
                          ความรูดานงานสารบรรณ ความรูดานคอมพิวเตอร พัสดุ การเงินและอื่นๆ 

9.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน 50 คะแนน)  
                          โดย  (สัมภาษณ) โดยประเมินจาก  

9.2.1 พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)  
9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา (10 คะแนน)  
9.2.3 พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน)  
9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)  
9.2.5 พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ (10 คะแนน)  

 10. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
วัน / เดือน / ป 
                            เวลา 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

11 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 09.30 น. – 11.00 น. 
 
  เวลา 13.00 น.เปนตนไป 

 
ภาค ก  ความรูความสามารถท่ัวไป 
 
ภาค ข  สอบสัมภาษณ 

-  ประวัติ  ความสามารถ  ประสบการณ 
-  บุคลิกภาพ 

 
50 

 
50 

11. เกณฑการตัดสิน      
      ผูเขาสอบคัดเลือกตองไดคะแนนรวมกันทุกภาคไมตํ่ากวารอยละ 60  โดยจัดเรียงลําดับจาก
คะแนนสูงลงมาตามลําดับหากคะแนนเทากันใหใชผลการสอบภาคความรูความสามารถ ท่ีสูงกวา ไดลําดับท่ี
ดีกวากอน และโรงเรียนจะข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดไวเปนระยะเวลา 2 ป  
          12. การประกาศผลการคัดเลือก 
     จะประกาศรายช่ือผูคัดเลือกได ภายในวันท่ี  11 พฤศจิกายน  2562 เวลา  16.00น. 
 ณ โรงเรียนบานหนองไผและ เว็บ https://www.mdh.go.th 

13. การจัดทําสัญญาจาง  
โรงเรียนจะทําสัญญาจางกับผูไดรับการคัดเลือก เมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวนั้น  

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  ในประกาศรับสมัครจะ
ไมพิจารณาตกลงทําสัญญา หรือถูกยกเลิกการจางทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แลวแตกรณีโดยไมมีเงื่อนไข   
ใด ๆ ท้ังส้ิน 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี 1   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2562 

 
                                                                    (นายกฤษดา ปาวงค ) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไผ 



กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางช่ัวคราว 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

(แนบทายประกาศโรงเรียนบานหนองไผ  วันท่ี  4  พฤศจิกายน 2562) 
 

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

ประกาศรับสมัคร      วันท่ี 1  พฤศจิกายน 2562  
รับสมัคร       ระหวางวันท่ี  1 – 8  พฤศจิกายน 2562 
                                                                         ภายในเวลา 15.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก    ภายในวันท่ี 8  พฤศจิกายน 2562 เวลา 
                                                                         15.30 น.  เปนตนไป ณ โรงเรียนบานหนองไผ 
                                                                          และเว็บ https://www.mdh.go.th 
ดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบ     วันท่ี  11  พฤศจิกายน 2562  
ประกาศผลการคัดเลือก      ภายในวันท่ี  11  พฤศจิกายน  2562 
รายงานตัวเพื่อทําสัญญาจาง                        รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาท่ีและทําสัญญาจางใน  
                                                                         วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ลําดับท่ีใบสมัคร.................. 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเปนอัตราจางช่ัวคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน     
ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน  โรงเรียนบานหนองไผ  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
 

๑. ช่ือ...................................................................นามสกุล................................................................ 
      สัญชาติ..................................เช้ือชาติ.......................................ศาสนา.......................................... 
๒. เกิดวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุ..........ป............เดือน............วัน 
๓. เกิดท่ีตําบล....................................อําเภอ........................................จังหวัด................................... 
๔. เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน......................................ออก  ณ  สํานักงาน...................................           

เมื่อวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................ 
๕. ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี........................ถนน.....................................ตําบล.............................................. 

อําเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท........................................... 
๖. สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจาก........................................................................................................ 

ไดรับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร..........ป 
มีคุณวุฒิความรูพิเศษคือ................................................................................................................ 

๗. ขอสมัครเปนลูกจางช่ัวคราว  เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน               
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๘. เอกสารหลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
               รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป          สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   ๑  ฉบับ 
               สําเนาทะเบียนบาน  ๑ ฉบับ                         สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
      ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ    ใบรับรองแพทย  ๑ ฉบับ  
               หลักฐานอื่น ๆ (ถามีโปรดระบุ).................................................................................................... 

 
                                                    ลายมือช่ือ.................................................ผูสมัคร  
                                                                 (...................................................)  
                                       ยื่นใบสมัครวันท่ี............เดือน.........................พ.ศ . .................... 

 
บันทึกของเจาหนาท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูสมัครแลวเห็นวา 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไมครบ 
 
 
 ลงช่ือ...........................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
       (...........................................) 
ตําแหนง…………………………………………………… 
วันท่ี............/............................./..................... 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 
(     ) มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร  
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
............................................................................. 
 
ลงช่ือ.............................................ผูตรวจคุณสมบัติ 
      (.............................................) 
ตําแหนง.................................................. 
วันท่ี................./............................/..................... 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑ น้ิว  



 
 
 


