
        
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนวัดประชานิมิตร 
เรื่อง   รบัสมัครเพือ่คดัเลือกบคุลากรตามโครงการจ้างเหมาบริการสอน 

และโครงการจ้างเหมาบริการบคุลากรทางการศกึษา 
************************************** 

ด้วยโรงเรียนวัดประชานิมิตร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะรับสมัครเพ่ือ
คัดเลือกครูและบุคลากรเป็นพนักงานตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา อาศัยอํานาจตามคําสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2391/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติ
ราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และบันทึกข้อความจากสํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่ นม 51008.01/6446 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง อนุมัติให้ใช้เงินรายได้สะสมของ
สถานศึกษาจ้างเหมาบริการสอนโรงเรียนวัดประชานิมิตร จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียน 
วัดประชานิมิตร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังน้ี 
1. โครงการจ้างเหมาบริการสอน  จํานวน  7  ตําแหน่ง  ดังน้ี 
      1.1 จ้างเหมาบริการสอนวิชาคณิตศาสตร์   จํานวน 1 ตําแหน่ง 

1.2 จ้างเหมาบริการสอนวิชาเคมี    จํานวน 1 ตําแหน่ง 
1.3 จ้างเหมาบริการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จํานวน 1 ตําแหน่ง 

 1.4 จ้างเหมาบริการสอนวิชาสังคมศึกษา   จํานวน 1 ตําแหน่ง 
1.5 จ้างเหมาบริการสอนวิชาคหกรรม   จํานวน 1 ตําแหน่ง 

 1.6 จ้างเหมาบริการสอนวิชาเกษตร   จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 1.7 จ้างเหมาบริการสอนวิชานาฏศิลป์   จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 

๒. โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศกึษา  จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังน้ี 
  2.1 จ้างเหมาบริการคนสวน    จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 

3. คณุสมบตัทิั่วไปของผู้มีสทิธิส์มัครสอบคดัเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3.2 มีสัญชาติไทย 
  3.3 มีอายุไม่ตํ่ากว่าง 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  3.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.5 ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน  
สติไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามี่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  3.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  4.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 4.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
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  หมายเหตุ ผูท้ีผ่่านการคัดเลือกในวันที่ทําสญัญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และ
จะต้องนําใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นใน
วันมาสมัครด้วย 
5. คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

5.1 โครงการจ้างเหมาบริการสอน     
 1) มคีวามรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ตามวิชาเอกท่ีกําหนด) 
 2) มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 3) หรือมใีบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม  

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวสายการสอน ตามคําสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ 

 มอบหมาย 
 ระยะเวลาจ้าง 
         การทําสัญญาจา้ง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 อัตราคา่ตอบแทน  (คา่จ้าง) 
         อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 15,000 บาท 
 

   5.2 โครงการจ้างเหมาบริการบคุลากรทางการศึกษา (คนสวน) 
    คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
      1) สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
      2) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ  
ไม้ดัด 
    ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
      ปฏิบัติหน้าดูแลบํารุงรักษาสนามหญ้า ส่วนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ หรืองานอ่ืนใด 
ที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ระยะเวลาจ้าง 
           การทําสัญญาจ้าง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 30 เมษายน 2563 
   อัตราคา่ตอบแทน  (คา่จ้าง) 
           อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 9,000 บาท 
    

6. วัน เวลา และสถานทีร่บัสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร อําเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถงึวันที่ ๘ พฤศจิกายน 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30–16.30 น.
โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๘๑๙  
 

7. เอกสารและหลกัฐานที่ใชใ้นการสมัครโครงการจ้างเหมาบริการสอน  
  ผู้สมัครต้องย่ืนใบสมัครด้วยตัวเอง พร้อมทั้งนําเอกสารฉบับตัวจริงและสําเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้อง
พร้อมลงลายช่ือกํากับ มาย่ืนในวันสมัคร ดังต่อไปน้ี 
  1) สําเนาวุฒิการศึกษาใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรยีน 
อย่างใดอย่างหน่ึง             จํานวน 1 ชุด  
  2) สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน 1 ชุด 
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   ๓) สําเนาทะเบียนบ้าน         จํานวน 1 ชุด 
  4) สําเนาหลักฐานรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)    จํานวน 1 ชุด  
  5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป  

   6) ใบรับรองแพทย์ (จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน)    จํานวน 1 ชุด 
   7) ใบประกอบวิชาชีพหรือใบผ่านการปฏิบัติการสอน     จํานวน 1 ชุด 
   8) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี)  จํานวน 1 ชุด 
 

8. เอกสารและหลกัฐานที่ใชใ้นการสมัครโครงการจ้างเหมาบริการบคุลากรทางการศึกษา(คนสวน)  
  ผู้สมัครต้องย่ืนใบสมัครด้วยตัวเอง พร้อมทั้งนําเอกสารฉบับตัวจริงและสําเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้อง
พร้อมลงลายช่ือกํากับ มาย่ืนในวันสมัคร ดังต่อไปน้ี 
  1) สําเนาวุฒิการศึกษา         จํานวน 1 ชุด  
  2) สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน 1 ชุด 
   ๓) สําเนาทะเบียนบ้าน         จํานวน 1 ชุด 
  4) สําเนาหลักฐานรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)    จํานวน 1 ชุด  
  5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป  

   6) ใบรับรองแพทย์ (จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน)    จํานวน 1 ชุด 
   7) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี)  จํานวน 1 ชุด 
 

9. วิธีการคดัเลือก 
 คณะกรรมการจะทําการคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และสอบสัมภาษณ์  

หรืออย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกัน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  
 

10. กําหนดประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคดัเลือก 
 โรงเรียนวัดประชานิมิตร จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการสอบคัดเลือกในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประชานิมิตรและเว็บไซต์โรงเรียนวัดประชานิมิตร และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง
ไปตรวจดูรายช่ือเอง 
 

11. กําหนดวนั เวลา และสถานทีด่ําเนนิการสอบคดัเลือก 
 โรงเรียนวัดประชานิมิตร จะดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ต้ังแต่เวลา 09.00 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคาร 3 โรงเรียนวัดประชานิมิตร อําเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา 
 

12. เกณฑ์การตดัสิน 
  ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของการประเมินในแต่ละภาคและ 

ได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  
 

13. ประกาศรายชื่อ และการขึน้บญัชีผูผ้า่นการสอบคดัเลือก 
 โรงเรียนวัดประชานิมิตร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  

 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประชานิมิตรและเว็บไซต์โรงเรียนวัดประชานิมิตร หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 044 – 461819 ในวันและเวลาราชการ โดยเรียงลําดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดมา
ตามลําดับของแต่ละตําแหน่งถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  
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14. เงื่อนไขการจ้าง 

 โรงเรียนวัดประชานิมิตร จะดําเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจ้างเหมาบริการสอน
ตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละวิชาเอก ทั้งน้ี เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกแล้ว 

 อน่ึง การคัดเลือกในคร้ังน้ี ผูส้มัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร ขอสงวนสิทธ์ิในการทําสัญญาจ้าง และยกเลิกสญัญาจ้างในกรณีที่ได้ทําสัญญาจ้างแล้ว 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป  
 
   ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 
          ลงช่ือ 
                  (นางสุภิดา ช่ืนชมศาสตร์) 

       ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
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ปฏทินิกําหนดระยะเวลาการคดัเลือกบคุลากรตามโครงการจ้างเหมาบริการสอน 
และโครงการจ้างเหมาบริการบคุลากรทางการศกึษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร 

 
ที ่ วัน/เดือน/ป ี การดาํเนินการ หมายเหต ุ
1 4-8 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมคัรและรับสมัคร เวลาราชการ 

08.30 - 16.30 น. 
2 11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก  
3 12 พฤศจิกายน 2562 สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ ์  
4 13 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
5 14 พฤศจิกายน 2562 รายงานตัวทําสัญญาจ้าง  

 
 

 


