
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

------------------------------ 
ด้วยโรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง  จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

อาศัยอ านาจตามค า ส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1340 /2560  ส่ัง  ณ วันท่ี   
24  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ 
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009 /ว 5965  ลงวันท่ี    
1 ตุลาคม 2561  เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และก าหนดแนวทางการจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 และตามหนังสือของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ท่ี ศธ 04181/4879 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง
ธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท ลาออก จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  
              1.1 ต าแหน่งอัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน 1 อัตรา โดยวิธีการจ้างเหมา
บริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
     1.2 อัตราค่าจ้างเหมาบริการ  9,000 บาท/เดือน 

2. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน  
    2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้ง

ระบบ E-Office  
   2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
   2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูลการจัดท า

รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT  
   2.4 งานประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น          

การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ  
   2.5 งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  
   3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้ท่ีเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิน่ 
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน 
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กฎ ก.ค.ศ. 
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพกัราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยคาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ สาหรับ 
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน  

หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ  

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น  
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน 

ของรัฐ  
3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ส าหรับผู้ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท)  
4. อัตรำค่ำจ้ำง  

ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท  
5. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง       
ณ โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง ระหว่างวันท่ี 1 – 3 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ  

6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร  
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด    จ านวน 1 ฉบับ  
6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ  
6.3 บัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ  
6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ  
6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว           

ไม่เกิน 6 เดือน          จ านวน 3 รูป  
6.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – ช่ือนามสกุล   

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริงและส าเนา  
          จ านวน 1 ฉบับ  

7. เง่ือนไขกำรสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ัง ยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็น 
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โมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธ ิใด ๆ มิได้  

8. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  
   โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 3 มกราคม 2563 ณ โรงเรียน

บ้านสีเสียดบ ารุง   
9. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก  
   โรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  

9.1 การทดสอบความรู้ความสามารถ (คะแนน 50 คะแนน)  
                          ความรู้ด้านงานสารบรรณ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พัสดุ การเงินและอื่นๆ 

9.2 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)  
                          โดย (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก  

9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)  
9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)  
9.2.3 พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)  
9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)  
9.2.5 พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ์ (10 คะแนน)  

 10. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 
 

วัน / เดือน / ป ี
เวลำ 

กำรประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

4 มกรำคม 2563 
เวลา 09.00 น. – 10.30 น. 

 
  เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป 

 
ภำค ก  สอบภาคปฏิบัติ 
 
ภำค ข  สอบสัมภาษณ์ 

-  ประวัติ  ความสามารถ  ประสบการณ์ 
-  บุคลิกภาพ 

 
50 
 

50 

11. เกณฑ์กำรตัดสิน      
      ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดยจัดเรียงล าดับจาก
คะแนนสูงลงมาตามล าดับหากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถ ท่ีสูงกว่า ได้ล าดับท่ี
ดีกว่าก่อน  

          12. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
     จะประกาศรายช่ือผู้คัดเลือกได้ ภายในวันท่ี  4 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง  

13. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง  
    โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุงจะท าสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการคัดเลือกวันท่ี 6 มกราคม 2563 เมื่อได้รับ

อนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   โดยจะด าเนินการให้มาท าสัญญาจ้าง
ต้ังแต่วันท่ีวันท่ี 6 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 และจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ



พิจารณาด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างต่อเนื่อง  เมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณมาให้ด าเนินการต่อไป 
 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี 25  ธันวาคม   พ.ศ.  2562 

 
 
 
 
 
                                                                        (นายด าเนิน  ฝ้ันถา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่ออัตรำจ้ำงเหมำบริกำร 
ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนบ้ำนสีเสียดบ ำรุง 

(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนสีเสียดบ ำรุง วันที่ 25 ธันวำคม 2562) 
 

*************************** 
 

ประกาศรับสมัคร      วันท่ี 25 – 31 ธันวาคม 2562  

รับสมัคร       ระหว่างวนัท่ี 1 – 3 มกราคม 2563  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    ภายในวันท่ี 3 มกราคม 2563  

ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ     วันท่ี 4 มกราคม 2563 

ประกาศผลการคัดเลือก      ภายในวันท่ี 4 มกราคม 2563 

รายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้าง (พร้อมปฏิบัติงาน)  ภายในวันท่ี 6 มกราคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


