
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

----------------------------------------------------- 
ด้วย โรงเรียนบ้านบางเจริญ ม.3 ต.ไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นอัตราจ้าง 
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนบ้านบางเจริญ อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน ธุรการ
โรงเรียน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.  ต ำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   ต าแหน่ง อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน 1 อัตรา โดยวิธีการจ้างเหมา
บริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน 
   2.1  งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ 
รวมทั้งระบบ E-Office 
   2.2  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 
                               2.3  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึก
ข้อมูล การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
   2.4  งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและ
ท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
   2.5  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 3. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
   3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   
     (1)  มีสัญชาติไทย    
     (2)  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
   (3)  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     
   (4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิก หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น     
    (5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค
ตามท่ี ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.     
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   (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน        
      (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี    
    (8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย     
   (9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
      (10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 
องค์การ มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ   
    (11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน      
  (12)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ       
            3.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง    
  คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ส าหรับผู้ที่จบการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรีสามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท)   
 4. อัตรำค่ำจ้ำง    
  อัตราค่าจ้าง เดือนละ  9,000.- บาท   
   5. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร       
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง         
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ ระหว่างวันที่  16 – 20  ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)  โทร. 089-803-1131 
     6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร  
    6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด   จ านวน 1 ฉบับ     
  6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป 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 จ านวน 3 รูป  
  6.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล 
 7. เงื่อนไขกำรสมัคร    
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ ใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ 
โรงเรียนบ้านบางเจริญจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ ใด ๆ มิได้    
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 8. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก      
   โรงเรียนบ้านบางเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  22 
ตุลาคม 2561  ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านบางเจริญ      
   9. วิธีกำรคัดเลือก     
  โรงเรียนบ้านบางเจริญจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน ธุรการ
โรงเรียน โดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  และสอบปฏิบัติ  
   9.1 ความรู้ความสามารถ  (คะแนน 30 คะแนน)      
   ความรู้ด้านงานสารบรรณ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และงานพัสดุ     
 9.2 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนน 30 คะแนน)      
   ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก     
    9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (5 คะแนน)     
   9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (5 คะแนน)    
    9.2.3 พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)     
    9.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคดี อุดมการณ์ (10 คะแนน)     
 9.3 ภาคปฏิบัติ  (40 คะแนน) 
 
 10. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก   

วัน เดือน ปี เวลำ วิธีกำรคัดเลือก คะแนนเต็ม 
24 ตุลาคม 2561 09.00 - 10.00 น ความรู้ความสามารถ 

(สอบข้อเขียน) 
30 คะแนน 

 
10.00 - 11.00 น.  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สัมภาษณ์) 
30 คะแนน 

 
11.00 – 12.00 น. สอบปฏิบัติ 40 คะแนน 

 11.  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภายในวันที่  26 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 
โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด มาตามล าดับ และรายชื่อผู้ผ่านการขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี 
นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
              12.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
             12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับที่ 1  ท าสัญญาจ้าง เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ.   
 12.2 การจ้างอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เป็นการจ้างที่มีก าหนดเวลาชัดเจน ไม่มีข้อ
ผูกพันต่อเนื่อง ที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ หรือ
ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุลูกจ้าง/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครและ
สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและ
องค์การกลางก าหนด 

/12.3 ผู้ได้รับ... 
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 12.3 ผู้ได้รับการจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการ
จ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มี
อ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆท้ังสิ้น 
 12.4 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

               ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
  

                                                 
   
                                       
            (นายวิชัย ศรีรัตนะวิไล) 

              ครู วิทยฐานะครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง 

ต าแหน่ง อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
-------------------------------------------------- 

 
ประกาศรับสมัคร วันที่  12 – 15  ตุลาคม 2561  
รับสมัคร วันที่  16 – 20  ตุลาคม 2561  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  22  ตุลาคม 2561  
ด าเนินการสอบคัดเลือก  วันที่  24  ตุลาคม  2561  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่  26  ตุลาคม  2561  
รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง   เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


