
 

 
       
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
.............................. 

 ด้วยโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ 1350/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2560  เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ช่ัวคราว และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 5965 ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน 1 อัตรา 

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ปฏิบัติงาน  
  2.1 งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ  
  2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลพัสดุ  
  2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดท าข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล ในระบบ ICT 
  2.4 งานประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานอื่น ๆ ชุมชนและให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้
มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
  2.5 งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  1. สัญชาติไทย 
          2. อายุไม่ต ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
          3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ปวช. ขึ้นไป (ส าหรับระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท) 
          4. มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
         5. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มี
ความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
          6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็น
อย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
          7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ 
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ 



 

 
          8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูก
ลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตาม
กฎหมายอื่น หรือโดนไล่ออกจากหน่วยงานเอกชน 
          9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          10. ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษหรือท าความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

4.อัตราค่าจ้าง 
  ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท 
 5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ 
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  ระหว่างวันท่ี 18-21 สิงหาคม 2563 
เวลา 08.30-16.00 น. 
 6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  1. ส าเนาวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป  จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน 1 ฉบับ 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน 1 ฉบับ 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า 
  ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน 2 รูป 
  5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)  
  ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญหย่า   จ านวน 1 ฉบับ 
 7. เง่ือนไขการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ  
 8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียน
บ้านเป้าป่าแสด ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และทางเว็บ https:// www.mdh.go.th 
 9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  โรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ี ธุรการโรงเรียน โดย 
  9.1 การทดสอบความรู้ความสามารถ (คะแนน 100 คะแนน) 
   ภาษาไทย คณิตศาสตร์  ความรู้ด้านงานสารบรรณ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พัสดุ การเงิน 
และอื่นๆ  
  9.2 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน) 
   โดย (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก 



 

 
   - ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน) 
   -  บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา  (10 คะแนน) 
   -  ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน) 
   -  การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) 
   -  จากเจตคติ  อุดมการณ์  (10 คะแนน) 
  10. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
   
วัน/เดือน/ปี   เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

(150 คะแนน) 
หมายเหตุ 

24 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00 น. -11 00 น. 

สอบข้อเขียน (ภาค ก) 100 คะแนน  

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (ภาค ข) 50 คะแนน  
 
  10.1 สถานท่ีสอบ คัดเลือก โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด  ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
 11. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจัดเรียงล าดับจากคะแนน
สูงลงมาตามล าดับ หากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถ ท่ีสูงกว่า ได้ล าดับท่ีดีกว่าก่อน และ
โรงเรียนจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
 12.การประกาศผลการคัดเลือก 
  จะประกาศรายช่ือผู้คัดเลือกได้ ภายในวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.  ณ. โรงเรียน
บ้านเป้าป่าแสด ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และทางเว็บไซต์  https://mdh.go.th 
 13. ก าหนดจัดท าสัญญาจ้าง 
  โรงเรียนจะท าสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงาน
เขตพื้นการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร หรือทางโรงเรียนก าหนด 
  อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด ในประกาศรับสมัครจะ
ไม่พิจารณาตกลงท าสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันที เนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ท้ังส้ิน 
  ประกาศ  ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2563   
 

                                                 
        (นายสโมสอน  หนองสูง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 
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