
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

********************* 
 ดวยโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง  ตําบลลาดคาง  อําเภอภูเรือ  จังหวัดเลย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๓  มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา แทนตําแหนงธุรการโรงเรียนที่วาง เนื่องจากเจาหนาที่ดังกลาวไดขอลาออกจากการปฏิบัติ
หนาที่ใหราชการ ดังนั้น อาศัยความตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐      
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ที่ ศธ ๐๔๒๒๗/๑๙๘๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผูปฏิบัติงานใหราชการ
ตําแหนงธุรการโรงเรียน (อัตราจาง ๙,๐๐๐ บาท) ลาออก ทั้งนี้อัตราวางที่เกิดจากการลาออกดังกลาว สามารถ
ดําเนินการสรรหาและจางเหมาตอเนื่องได  

 ดังนั้น โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑.  ตําแหนงทีร่ับสมัครคัดเลือก 
 ตําแหนงลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน  ๑  อัตรา 

  ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
       (๒) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
 (๓)  เปนผูที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข        
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  (๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น  
 (๕)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ กําหนดใน           
กฎ ก.ค.ศ.   
 (๖)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
 (๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี
 (๘) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (๙)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด     
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๑๐)ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน            
หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือองคกรระหวางประเทศ 
 (๑๑)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบกระทรวงการคลัง      
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอ่ืน 
 (๑๒)ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน ในหนวยงาน        
ของรัฐ 
 
 
 



 
 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ( สําหรับผูที่จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได แตตองไดรับคาตอบแทนในอัตราจาง เดือนละ 9,000  บาท ) 

          ๔.  ขอบขายของงานที่จะใหปฏิบัติเกี่ยวกับ 
๔.๑  งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตางๆ รวมทั้ง

ระบบสารบรรณทางอิเลคทรอนิกส 
๔.๒  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย 
๔.๓  งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูล 

การจัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๔  งานประสาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอื่นๆ ชุมชนและทองถิ่น  

การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ 
๔.๕  งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

๕.  อัตราคาจาง 
 คาจางในอัตราเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท โดยวิธีการจางเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๖.  การรับสมัคร 
    ผูมีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่  โรงเรียน 
บานแกงเกลี้ยง ตําบลลาดคาง อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในระหวางวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓ ถึงวันที่  ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ  สอบถามขอมูล โทร. ๐๙๕-๖๖๙๙๑๖๙ 

๗.  เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๗.๑  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
 ๗.๒  สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับทีสู่งกวา  พรอมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๗.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๗.๔  ใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
   ๗.๕  หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  
  ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับตนฉบับทุกฉบับจะคืนให
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ 
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด 
หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง จะไมพิจารณาจางและจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ภายหลัง
มิได 
 
 

 ๘.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกําหนด  
วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง  ตําบลลาดคาง   
อําเภอภูเรือ  จังหวัดเลย และทางเว็บไซต http://www.kks.ac.th : โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 

 



 

          ๙.  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการคัดเลือก 
  โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 50 
คะแนน)  ในวันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง    
โดยเรียงตามลําดับที่ผูสมัครในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก มีองคประกอบการประเมิน ดังนี ้
   ๙.๑ ประวัติสวนตัว การศึกษา ความรูความสามารถเปนประโยชน  ๒๐ คะแนน   
        ในการปฏิบัติงาน  
   ๙.๒ บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา       ๑๐ คะแนน   
   ๙.๓ การมีปฏิญาณไหวพริบ       ๑๐ คะแนน  
   ๙.๔ เจตคติและอุดมการณ        ๑๐ คะแนน 
  ** กําหนดการและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัคร ถาหากมีการเปลี่ยนแปลง
จะแจงใหทราบพรอมกับประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือก  

 ๑๐. เกณฑการตัดสินและการจัดลําดับผลการคัดเลือก 

  ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๖๐ โดยโรงเรียนจะนําผลคะแนน 
จากการคัดเลือก มาจัดเรียงลําดับคะแนนที่สูงกวาตามลําดับ โดยหากมีคะแนนเทากัน ใหถือวาผูมาสมัครกอนเปนผู
อยูลําดับทีสู่งกวา 

 ๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก 
  โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก โดยเรียงลําดับจากผูที่ผาน 
การคัดเลือกไดคะแนนสูงสุด ตามลําดับคะแนนที่สอบได  ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง
และทางเว็บไซต http://www.kks.ac.th โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ตําบลลาดคาง  การตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเปนสิ้นสุด ผูสมัครหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวากรณีใดๆ 

 ๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง  ตําบลลาดคาง  อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 ๑๒.  การดําเนินการจาง 
  ๑๒.๑ จะดําเนินการจางผูที่ไดรับการคัดเลือกเมื่อไดรับการอนุมัติเงินประจํางวด จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแลวเทานั้น  โดยระยะเวลาการจางจะเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
  ๑๒.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร จะไมพิจารณา
จัดจางหรือยกเลิกการจาง โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
           
          จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

     
                                           

                                                              (นายภาณุพันธุ  จันทรา) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง 
 
 
 
 



 
 
 
 

  ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน       
โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล....................................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา......................................................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ......................................................................... 
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       เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ................................................................ 
๖.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.................................................................................................................................... 
       ไดรับวุฒิการศึกษา...........................................................สาขาวิชา...................................................................... 
       มคีวามรูความสามารถพิเศษ คือ........................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 
๗.    ขอสมัครเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน       
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

(ลายมือชื่อ)...................................................เจาหนาที่รับสมัคร 
       (..................................................) 
                       รับใบสมัคร วันที่ ...............เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

  เลขที่......../....... 


