
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนคงวิทยา 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  
............................................. 

 

  ด้วยโรงเรียนชุมชนคงวิทยา อ าเภอคง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 6  จะ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (จ้างเหมาบริการ) จากเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  
ที ่ศธ 040096/ว6413  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2562  เรื่อง  การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ต าแหน่ง
ธุรการโรงเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 

ชื่อต าแหน่ง      ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   จ านวน  1  อัตรา 
ประเภทการจ้าง   จ้างเหมารายเดือน   

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน (TOR)     
 (1) งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร/หลักฐาน งานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ  
รวมทั้งระบบ E -Office   งานท าลายเอกสาร 

 (2) งานข้อมูลสารสนเทศ  งานจัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล การ
จัดท ารายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

 (3) งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ  ชุมชนและท้องถิ่น  การ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ  หรือติดต่อราชการ 

 (4) งานอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร 

3. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

    3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

          (1) มีสัญชาติไทย 

          (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์  
          (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

          (๔) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

          (๕) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ 
ก.ค.ศ. พ.ศ.2549 ว่าด้วยโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 
       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 

      (ข) วัณโรคระยะอันตราย 

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

           (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

          (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 



          (๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

          (๙)  ไม่เป็นผู้เคยถูกโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                   (10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระท าผิดระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน 

                   (11) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

คุณวุฒิ: วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นไป 

(ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับที่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สามารถสมัครได้แต่ได้รับ 

ค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ  9,000  บาท) 
 4.  อัตราจ้าง   
  ค่าจ้างในอัตราเดือนละ  9,000  บาท 

 5. ก าหนดระยะเวลาการจ้าง 

  ตั้งแต่วันที่ลงนามในใบสั่งจ้าง ถึง วันที่  30  มิถุนายน  2563 (จ้างเหมารายเดือน) 
  (ท้ังนี้ การจ้างให้เป็นไปตามท่ีได้รับจัดสรรและอนุมัติงบประมาณจาก  สพฐ.) 
  6. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ  โรงเรียน
ชุมชนคงวิทยา  ระหว่างวันที่ 11  มิถุนายน  พ.ศ.2563  ถึงวันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ.2563  ตั้งแต่เวลา 09.00  - 
16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 7.  เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

  (1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด    จ านวน  1  ฉบับ 
  (2) วุฒิการศึกษา  หรือใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริงและส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ   
  (3) บัตรประจ าตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและส าเนา      จ านวน  ๑  ฉบับ  
  (4) ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมส าเนา       จ านวน  ๑  ฉบับ 

  (5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิด 1 เดือน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  (6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  6  เดือน  
(นับถึงวันรับสมัคร)           จ านวน  3  รูป     
  (7) หลักฐานอืน่เช่น  หนังสือส าคัญเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) ใบส าคัญการหย่า 

(ถ้ามี)            จ านวน ๑ ฉบับ 

 8. เงื่อนไขการสมัคร 

  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ  และหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จโรงเรียนชุมชนคงวิทยา จะ
ไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ 
 

 9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
หน้าที่ธุรการ  ภายในวันที่ 16  มิถุนายน  2563  ณ  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 
 



 10. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน  โดยวธิีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)  ดังนี้ 
  10.1 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบข้อเขียน)   คะแนน  50  คะแนน 

          โดยประเมินจาก 

   10.1.1 การท าแบบทดสอบ     (30 คะแนน) 
   10.1.2 ภาคปฏิบัติ      (20 คะแนน) 
  10.2 การประเมินความเหมาะสมของบุคคล(สัมภาษณ์)  คะแนน  50  คะแนน 

          โดยประเมินจาก 

   10.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา   (10 คะแนน) 
   10.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงที  วาจา   (10 คะแนน) 
   10.2.3 พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  (10 คะแนน) 
   10.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ   (10 คะแนน) 
   10.2.5 พิจารณาจากเจตคติ  อุดมการณ์    (10 คะแนน) 
 11. ก าหนดวัน  เวลา แลสถานที่คัดเลือก 
 

วัน เดือน ปี เวลา การคัดเลือก คะแนนเต็ม(100 คะแนน) 
18  มิถุนายน  2563   09.00-10.00 น. 

10.30-11.00 น. 
11.30-12.00 น. 

สอบข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ 
สอบสัมภาษณ์ 

30  คะแนน 

20 คะแนน 

50 คะแนน 
ส าหรับสถานที่ในการด าเนินการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 12. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงล าดับจากผู้คัดเลือกได้
คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  ในกรณีที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้ที่อยู่ล าดับสูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด  จะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ 
 13. วันประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 

  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่  18 มิถุนายน  2563 
ณ  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด มาตามล าดับ 

 14. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง  ในวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนด 

  (2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 

  (3) ผู้นั้นมิอาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง 

  (4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบก าหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 

  (5) หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 

  15. การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกและการจัดท าใบสั่งจ้าง  

   การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกท าใบสั่งจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ของโรงเรียนชุมชนคงวิทยา เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้น
บัญชีส าหรับการเรียกตัวครั้งต่อๆไป  จะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้  โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือ



ประสานทางโทรศัพท์ตามท่ีระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร  ทั้งนี้ ในวันที่จัดท าใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันใน
การเป็นลูกจ้างหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดท าใบสั่งจ้างตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการท าใบสั่ง
จ้าง  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับที่ถัดไปเพื่อท าใบสั่งจ้างต่อไป  และจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆภายหลังมิได้ 
 
 

  ประกาศ ณ วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ.2563 
 
 
 
 
        
               
                                                                        
                                                                                  (นายอนันท์  ยิ่งนอก) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา 

  
   
 

 
 
 

 


