
 
 

 

 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว  

 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

-------------------------- 

ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวน  3  อัตรา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง  
การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 
ลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณรายจาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐            
แนบทายหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

๑. ตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน 3 อัตรา และรายละเอียดการจาง 
๑.๑ ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาท่ีกลุมอํานวยการ                         จํานวน 1 อัตรา 
๑.๒ ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  จํานวน 2 อัตรา 
๑.๓ ระยะเวลาการจางนับตั้งแตวันที่เริ่มจัดจาง  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
๑.๔ อัตราคาจางเดือนละ  9,000.-บาท 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
 เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุข 
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคท่ีกําหนด 

ในกฎ ก.ค.ศ.  
(๖) ไมเปนผูอยูในระหวางการถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือ 

ถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(๘) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                               (10)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ 
มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 

/(11) ไมเปนผู... 
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(11)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

(12)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานของรัฐ 

(13)  ไมเปนพระภิกษุสงฆ นักพรต และนักบวช 
(14)  มีอายุไมเกิน ๕๙ ปบริบูรณ นับถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖4 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
                            2.2.1 ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาท่ีกลุมอํานวยการ    จํานวน 1 อัตรา 
                             (1)  สาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี ทุกสาขา 
                    (2)  มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดยโสธร  

          (3)  มคีวามสามารถใชงานคอมพิวเตอร  โปรแกรม Microsoft Word/Excel / 
Power point และโปรมแกรมพื้นฐานอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานสาํนักงาน 

        (4)  มีความสามารถใชงานอุปกรณสํานักงาน  เชน  โทรศัพท  โทรสาร เคร่ืองพิมพดีด  
เครื่องถายเอกสาร  เครื่องสแกน  เปนตน 

 

         2.2.2 ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จาํนวน 2 อัตรา 
                            (1)  สาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืน        
ท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือสูงกวา  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด 
การเงินและการธนาคาร การจัดการ เศรษฐศาสตร และคอมพิวเตอรธุรกิจ 
                    (2)  มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดยโสธร   

          (3)  มีความสามารถใชงานคอมพิวเตอร  โปรแกรม Microsoft Word/Excel / 
Power point และโปรมแกรมพื้นฐานอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานสาํนักงาน 

        (4)  มีความสามารถใชงานอุปกรณสํานักงาน  เชน  โทรศัพท  โทรสาร เคร่ืองพิมพดีด  
เครื่องถายเอกสาร  เคร่ืองสแกน  เปนตน 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
      ผูประสงคจะสมัครเขารบัการคัดเลือกใหรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ณ  กลุม

บริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ระหวางวันที ่10 – 16 กันยายน 
พ.ศ. 2564  ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว ถายไวไมเกิน ๖ เดือน  

จํานวน ๒ รูป  (ทุกรูปจะตองถายไวในคราวเดียวกัน) 
 (๒) สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน ๑ ชุด 
 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน ๑ ชุด  
 (๔) คุณวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร      จํานวน ๑ ชุด  
 (๕) หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี)  เชน  
               สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส   จํานวน ๑ ชุด  
 (๖) ใบรับรองแพทยฉบับจริง  ออกไวไมเกิน ๑ เดือน  นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย 

ทั้งนี้  สําเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ 
ลงลายมือชื่อกํากับไวดวย ท้ังดานหนาและดานหลัง  

/4. การประกาศ… 
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4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและ

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก  ในวันที่ 17 กันยายน 2564  ณ  ที่ทําการสาํนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และทางเว็บไซตสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
(http://www.yst2.go.th) 

5. วิธีการคัดเลือก 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ 

สัมภาษณ โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา  บุคลิกลักษณะ  ทวงทีวาจา  การมีปฏิภาณ  เจตคติ  
และอุดมการณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ในวันที่ 20 กันยายน 2564  ตั้งแตเวลา  09.00 น.  เปนตนไป             
ณ  หองประชุมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

6. เกณฑการตัดสิน 
  ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60  การขึ้นบัญชีผูผานการ
สอบคัดเลือกได จะเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีผูสอบคัดเลือกไดคะแนนเทากันจะ
พิจารณาใหผูท่ีมเีลขประจําตัวกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา 

7. การประกาศรายช่ือ และขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 

ในวันที่ 21 กันยายน 2564  ณ  ท่ีทําการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  และทาง
เว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (http://www.yst2.go.th)  โดยผลการ
คัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวากรณีใดๆ 
ท้ังนี้ จะขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกไวเปนเวลา 1 ป นับแตวันที่ไดประกาศขึ้นบัญชี  

8. การจัดทําสัญญาจาง 
8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จะเรียกตัวผูผานการคัดเลือก 

มารายงานตัวและทําสัญญาจาง  ในวันที ่22 กันยายน 2564 
8.๒ การจัดทําสัญญาจางไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ

เปนลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือขาราชการ 
8.3 ผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ ซึ่งหาก

ตรวจสอบพบภายหลังวา ผูรับจางเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรูความสามารถ ความประพฤต ิ
ท่ีไมเหมาะสม อาจไมไดรับการพิจารณาตอสัญญาจาง หรือเลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   3   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
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ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  

ประกาศ ณ วันที่   3  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ลําดับที ่ กําหนดการ วันที่ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

ประกาศรับสมัคร 
รับสมัคร 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
ดําเนินการสอบคัดเลือก 
ประกาศผลการคัดเลือก 
เรียกมาทําสัญญาจางคร้ังแรก 

3 – 9 กันยายน 2564 
10 – 16 กันยายน 2564 
17 กันยายน 2564 
20 กันยายน 2564 
21 กันยายน 2564 
22 กันยายน 2564 

 
-------------------------- 


