
 
 
   

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

 
 

 ด้วยโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ  ตามที่ได้รับ
จัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน 2560  เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว         
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  จ านวน  ๑  อัตรา  โดยปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ดังต่อไปนี้ 

1.1  ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน  1  อัตรา 
๑.๒  ค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน 
๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ  รวมทั้ง 

ระบบ AMSS 
๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูลการจัดท า 

รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
๒.๔ งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้ 

บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
     ๒.5 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
3.1  มีสัญชาติไทย 
3.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
3.3  มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป  
3.4  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภาระงาน ตามที่ระบุไว้ใน

ประกาศฉบับนี้ 
3.5  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
3.6  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 
 
 

 / ไม่เป็นผู้มี… 



 
 
 

3.7  ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

3.8  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ        

3.9  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

3.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

3.11 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านหน้า
พระธาตุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  ต าบลในเมือง  อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ ์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ ตุลาคม 2561  (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ)  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
๕.1  ใบสมัครตามที่โรงเรียนก าหนด 
๕.2  ส าเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบรายงาน

ผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งระบุวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงและส าเนา จ านวน 1 ชุด 
      ๕.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบบั 
      ๕.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 
               ๕.5  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน   จ านวน  3  รูป 
               ๕.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน   
          ๕.๗  ส าเนาหนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) 

6. เงื่อนไขการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร 
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มี 
สิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ 
โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต ๑  จะไม่พิจารณาจ้างจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต ๑ จะประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม 2561    ณ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต ๑  และทางเว๊ปไซต์ http://www.utdone.net 

 
 
 
 
 

/ หลักสูตร… 

http://www.utdone.net/


 
 
 

8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
คัดเลือกโดยการสอบภาค (ก.) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ 

ระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และความรอบรู้ทั่วไปที่เก่ียวข้อง  และภาค (ข.) ประเมินความเหมาะสมกับ 
ต าแหน่งโดยการสัมภาษณ์ 

9.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
         โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ จะ
ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  ๑๙ ตุลาคม 2561  ณ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ   
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนน 
วันที่ ๑๙ ตุลาคม 2561   1๐.๓0 –  

12.00 น. 
ภาค ก ความรู้เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ (ข้อเขียน) 

 

50 คะแนน 
 13.00 น. 

เป็นต้นไป 

 

ภาค ข สัมภาษณ์ 
 

 

50 คะแนน 
 

 
 

10.   เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และความเหมาะสมกับต าแหน่ง ต้องได้ 

คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของแต่ละภาค และรวมกันสองภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงล าดับที่
จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีท่ีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่คัดเลือกได้
คะแนนความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาคความรู้เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่สูงกว่า  การตัดสินถือ
เป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

11.   การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต ๑  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม 2561    ณ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต ๑  และทางเว๊ปไซต์  http://www.utdone.net  โดยจะประกาศเรียงล าดับที่ 
จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือก 

12.   การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
  บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  13.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่ก าหนด 
  13.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง 
  13.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง 
  13.4 บัญชผีู้ผ่านการคัดเลือกครบก าหนดเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
  13.5 หากมีประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 
 
 

/ 1๓.  การเรียกตัว 
 



 
 
 

 1๓.  การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
        การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี 
ของโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ เป็นหนังสือเรียกตัว 
จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะมี
หนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ข้ึนบัญชีไว้  โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้
ในใบสมัครทั้งนี้  ในวันที่จัดท าสัญญาจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใด ๆ       
ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิในการท าสัญญาจ้าง โรงเรียนบ้านหน้า-
พระธาตุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกล าดับที่ถัดไปเพื่อท า
สัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้ 
 ๑๔.  เงื่อนไขการจ้าง 
        ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงานธุรการโรงเรียนได้ ทางโรงเรียนขอยกเลิก
สัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
 
        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
                                             

 
 

                 (นายธวัช    เทศคลัง) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 
  
 
 


