








                                                                                                                                                                                  
 
ที่ ศธ ๐๔๒๒๗.๐๒๐๔/๘๖                  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 

 ตำบลนาดี  อำเภอด่านซ้าย 
         จังหวัดเลย  ๔๒๑๒๐ 

 
                                           ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง     ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน   ๑   ชุด 

ด้วย โรงเรียนบ้านนาหมูม่น  มีความประสงค์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
ครูผู้สอนด้วยเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 
ระยะเวลาการจ้าง จำนวน ๙ เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ให้โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบของ 
ทางราชการอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ ดังกล่าว  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงรายงานและขออนุญาตประกาศทางเว็บไซต์ http://www.loei3.go.th  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

            

             ขอแสดงความนับถือ 
 

 
   (นายสมบัติ  แลบัว) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น   
 
 
 

การบริหารงานบุคคล 
โทร. ๐๘๑-๑๑๗๓๔๑๖ (ผอ.) 

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
     

http://www.loei3.go.th/


 
 

 

 
คำสั่งโรงเรียนบ้านนาหมูม่น 

ที ่ ๒๓ /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

โรงเรียนบ้านนาหมูม่น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
...............................................................................................  

เพ่ือให้การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น  สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 
   ๑. คณะกรรมการรับสมัคร         ประกอบด้วย 
  ๑. นายสมบัติ  แลบัว  ผู้อำนวยการ   ประธาน 
  ๒. นางฉันทนี  รัตนเมือง  ครู คศ. ๓   กรรมการ 

๓. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา ครู คศ.๓   กรรมการ 
  ๔. นายอนุชา  มันตาพัน  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรกมา/เลขานุการ 
  ๕. นางสาวพรพิมล  ก้อนคง เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่  จัดทำประกาศรับสมัคร  ประกาศรับสมัคร  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  จัดทำเอกสารการรับ
สมัคร  จัดเตรียมสถานที่ที่รับสมัคร  รับสมัคร  ลงทะเบียนผู้มาสมัคร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์สอบ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความเอาใจใส่ เพ่ือให้เกิดผลดี
แก่ทางราชการ 

  สั่ง ณ วันที่  ๑๖  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                            
      (นายสมบัติ  แลบัว) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น 

 
  



 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านนาหมูม่น 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 ด้วยโรงเรียนบ้านนาหมูม่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ประสงค์จะดำเนิน  
การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา  ดังนั้น อาศัย
อำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับ
สมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้ 

 ๑. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
      ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา มีสาขาวิชาเอก  ดังนี้ 
  ๑. สาขาวิชาเอก ปฐมวัย 
  ๒. สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา 
  ๓. สาขาวิชาเอก ภาษาไทย 
  ๔. สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ 
  ๕. สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ 
  ๖. สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา 
  ๗. สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
      ๑.๒ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) จากเงินนอกงบประมาณ โดยวิธีการจ้าง
เหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      ๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
      ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
      ๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
      ๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพรมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
      ๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
      ๒.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
      ๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน  
      ๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
      ๒.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



      ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
      ๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน 
      ๒.๑๒ ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
       ๓.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด (สาขาวิชาเอก
ตามระบุ) 
       ๓.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖   
  ๓.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 ๔. ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
      ๔.๑ ทำหน้าที่ครูผู้สอน/ทำหน้าที่ครูประจำชั้น 
      ๔.๒ ทำหน้าที่พิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
      ๔.๓ งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕. การรับสมัคร  
      ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านนาหมูม่น  ในระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามข้อมูล โทร ๐๘๑-๑๑๗๓๔๑๖ 

 ๖. เอกสารและหลักฐาน 
      ๖.๑  สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผล 
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

      ๖.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๕  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
      ๖.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
                 ๖.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ  
ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙  จำนวน  ๑  ฉบับ   
       ๖.๘ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 



     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศดังกล่าว ให้
ถือว่าการับรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  

๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
     โรงเรียนบ้านนาหมูม่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ 
โรงเรียนบ้านนาหมูม่น และทางเว็บไซต์ http://www.loei3.go.th 

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยพิจารณาความเหมาะ  
สมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
เจตคติ การมีปฏิภาณไหวพริบ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 ๙. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
      กำหนดการคัดเลือกในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 

 ๑๐. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี  
      ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย หากคะแนน
เท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

 ๑๑. การประกาศผลการคัดเลือก 
      โรงเรียนบ้านนาหมูม่นจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านนาหมู
ม่น และทางเว็บไซต์ http://www.loei3.go.th 

 ๑๒. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
      จะข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ที่ประกาศผลการคัดเลือก และจะเรียกผู้ที่
ได้ขึ้นบัญชีไว้ตามลำดับ เมื่อสละสิทธิ์หรือขาดคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก 

 ๑๓. การดำเนินการจ้าง 
      ๑๓.๑ การทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มาทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวันเวลา ที่กำหนด หากผู้ผ่านการ
คัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
      ๑๓.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
      ๑๓.๓ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสาร
โดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  มิได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

http://www.loei3.go.th/
http://www.loei3.go.th/


 

                   
          (นายสมบัติ  แลบัว) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น 
 

ปฏิทินดำเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

แนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านนาหมูม่น ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------ 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1. ประกาศรับสมัคร ๑๖-๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓  
2. รับสมัคร ๒๓-๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓  
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓  
4. สอบสัมภาษณ์ ๑ ส.ค. ๒๕๖๓  
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ๒ ส.ค. ๒๕๖๓  
6. รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ๓ ส.ค. ๒๕๖๓  
7. รายงานการจ้างให้ สพป.เลย เขต 3 ทราบ ๓ ส.ค. ๒๕๖๓  

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


