
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนน ้ำพร้ำสำมัคคี 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

------------------------------  
ด้วยโรงเรียนน ้ำพร้ำสำมัคคี จะดำเนินการรับสมััครคั ดเลั อก อัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

อาศัยอำนาจตามคำสั่งัส้ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1340 /2560 สั่ง ณ วันที่ั24ัสิงหาคม พ.ศ. 
2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ั1 ตุลาคม 2561 เรื่องการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงาน 
ธุรการโรงเรียน  และกำหนดแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตาม 
หนังสือของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ที่ ศธ04181/1680 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 
เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน อัตรา  15,000 บาท ลาออกนั นัจึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 
อัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ตำแหน่งที่ร บสม ครค ดเลือก  
1.1 ตำแหน่งอัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนจ้ำนวน 1 อัตรา โดยวิธีการจ้างเหมา 

บริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
1.2 อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 9,000 บาท/เดือน 

2. ขอบขั ำยภาระกิจและหน้าที่การปฏิบ ติงาน  
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียน และหนังสือราชการต่างๆรวมทัั ง 

ระบบ E-Office 
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บรักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศจัดระบบทะเบียนระเบียนข้อมูล การสำรวจ และบันทึกข้อมูลการจัดทำ 

รายงานข้อมูล จัดส่ง และรับข้อมูลในระบบ ICT  
2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่น 

การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ 
2.5 งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. คุณสมบ ติของผู้มีสิทธิสม ครเข้ารับการค ดเลือก 
 3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  

(1) มีสัญชาติไทย  
(2) อายุไม ต่้ำกว ำสิบแปดปีบริบูรณ์  
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบัหร อเป็นโรคตามที่กำหนด                         

ในกฎ ก.ค.ศ. 
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(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สัุดให้จ้ำคุกัเว้นแต่เป็นโทษสำหรับ 
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ  

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือกฎหมายอ่ืน  
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

ของรัฐ 
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
คุณวุฒิ:วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขั  นไป 

(สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้แต่ต้องได้รับค่าตอบแทน ในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท) 
4. อ ตราค่าจา้ง 

ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท 
5. ว นเวลา และสถานที่ร บสม คร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  
ณ โรงเรียนน ้ำพร้ำสำมัคคี ระหว่างวันที่ 23–25 มิถุนำยน 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้น 
วันหยุดราชการ 

6. เอกสารและหล กฐานที่จะต้องย่ืนในว นสม คร 
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีกำหนด  จ้ำนวน 1 ฉบับ 
6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ฉบับจริง และสำเนำ จ้ำนวน 1 ฉบับ 
6.3 บัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง และสำเนำ จ้ำนวน 1 ฉบับ 
6.4 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง และสำเนา จ้ำนวนั1  ฉบับ  
6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว 

ไม่เกิน6 เดือน  ััจ้ำนวน 3 ใบ   
6.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–ชื่อนามสกุล 

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ฉบับจริง และสำเนา                                         จ้ำนวนั1ัฉบับ  
     

7. เงื่อนไขการสม ครั 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ  

ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้ งยื่นหลักฐานในการ 
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  อันมีผลทำให้ผู้สมัคร 
ไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลใน เอกสารโดยเป็นเท็จ 
โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง และเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
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8. กำรประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร บการค ดเลือก  
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 ณ โรงเรียน 

น ้ำพร้ำสำมัคคีัและัเพจโรงเรียนน ้ำพร้ำสำมัคคีั 
9. วิธีกำรค ดเลือก  

โรงเรียนจะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพ่ือเป็นอัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน  
9.1 การทดสอบความรู้ความสามารถ(คะแนน 50 คะแนน)  

ความรู้ด้านงานสารบรรณ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พัสดุ การเงิน และอ่ืนๆ  
9.2 ความเหมาะสมกับตำแหน่งาน(คะแนน 50 คะแนน) 

โดย (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก 
9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10คะแนน) 
9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพท่วงทีวาจา (10 คะแนน) 
9.2.3 พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน) 
9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) 
9.2.5 พิจารณาจากเจตคติอุดมการณ์ (10 คะแนน)  

10. กำหนดว นัเวลา และสถานที่ค ดเลือก 
 

ว นั/ัเดือนั/ัปี   
การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

เวลา 
  
    

27 มิถุนำยน 2563     
เวลา 09.00 น. – 10.30 น.  ภำคักัสอบภาคปฏิบัติ 50      

เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ภำคัขัสอบสัมภาษณ์ 50 

   - ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์  
   - บุคลิกภาพ   

11. เกณฑ์การต ดสิน 
ผู้เข้าสอบคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาคัไม ต่้ำกว ำร้อยละ 60 โดย จัดเรียงลำดับจาก  

คะแนนสูงลงมาตามลำดับ หากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถสูงกว่าที่ได้ลำดับที่ 
ดีกว่าก่อน 

12. การประกาศผลการค ดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ภายในวันที่ 28 มัิถุนำยนั2563 ณ โรงเรียนน ้ำพร้ำสำมัคคี  

และัเพจโรงเรียนน ้ำพร้ำสำมัคคี  
13. การจ ดทำส ญญาจา้ง  

โรงเรียนน ้ำพร้ำสำมัคคีจะทำสัญญาจ้างกับผู้ ได้รับการคัดเลือกวันที่  1 กรกฎำคม 2563 เมื่อได้รับ 
อนุมัติ เงินประจำงวดัจำกส้ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยจะดำเนินการให้มาทำสัญญาจ้าง  
ตั้ งแต่  วันที่  1 กรกฎำคม  2563 ถึงวันที่  31 กรกฏำคม  2563 และจะทำการประเมินผลการปฏิบัติ งาน เพ่ือ
พิจารณาดำเนินการ จัดทำสัญญาจ้างต่อเนื่อง เม ่อโรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณมาให้ด้ำเนินการต่อไป 
 

 
 



                        ประกาศ ณ วันที่  16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 
                                                           
                                                      
 

       (นายพงศธรัักวำงอธิษฐ์โภคิน)                                                       
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนน ้ำพร้ำสำมัคคี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กำหนดการ ค ดเลือกบุคคลเพื่ออ ตราจ้างเหมาบริการ   
ปฏิบ ติงานธุรการโรงเรียนน ้าพร้าสามัคคี 

   (แนบท้ายประกาศ โรงเรียนน ้าพร้าสามัคค ีวันที่ 16 มิถุนายน 2563) 
 

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

ประกาศรับสมัคร 
 
รับสมัคร 

วันที่ 17 – 22 มิถุนำยน 2563 
 
วันที่ 23 – 25 มิถุนำยน 2563 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 

ภายในวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 
 
ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ 

 
วันที่ 27 มิถุนำยน2563 

 
ประกาศผลการคัดเลือก 

 
ภายในวันที่ 28 มิถุนำยน 2563 

 
รายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้าง(พร้อมปฏิบัติงาน)  ภายในวันที่ั1ักรกฎำคม 2563



 


