
 
 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านไชยมงคล 
เรื่อง  การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 
ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) 

----------------------------------------------------- 
 

ด้วยโรงเรียนบ้านไชยมงคล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 
ต าแหน่งธุรการโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านไชยมงคล ตามที่
ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เหมาบริการรายบุคคล (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
      ๑. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

๑. พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ต าแหน่งธุรการโรงเรียน 
๒. อัตราเงิน ๙,๐๐๐ บาท ต่อเดือน จ านวน ๑ อัตรา 
๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

      ๒.. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑.  สัญชาติไทย 
๒. อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๔. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารห้องถิ่น 
๕. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนด ในกฎ 

ก.ค.ศ. 
๖. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
๗. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๘. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๙. ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น

โทษหรือท าความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
๑๐.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 



๑๑.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฏหมายอื่น 

๑๒.ไม่เป็นเคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ
ของรัฐ 

๑๓.ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณร หรือ
วิชาชีพหรือ สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

      ๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑.  มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 

                     ๒.  มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของ  
ต าแหน่ง 

๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
      ๔. ขอบข่ายหน้าที่และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

๑. งานธุรการ  สารบรรณกลาง จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างฯ 
รวมทั้งระบบ AMSS การท าลายเอกสาร 

๒. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๓. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล การ

จัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
๔.   งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆชุมชนและท้องถิ่นการ

ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือ ติดต่อราชการ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชาตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       ๕.  การรับสมัคร 
                       ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านไชยมงคล   หมู่ที่ ๙ ต าบลน้ าอ่าง 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
        ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
        ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน  ๑  รูป 

 ๒. ส าเนาหลักฐานการศึกษา และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ตามข้อ ๓.๑  
โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครหรือขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิท า
สัญญาจ้างในต าแหน่งที่สมัคร     จ านวน  ๑  ฉบับ        

   ๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
             ๔.  ส าเนาทะเบียนบ้าน                      จ านวน  ๑  ฉบับ                                                               



             ๕.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ  ว่า
ด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙   จ านวน  ๑  ฉบับ 

             ๖. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล     จ านวน  ๑  ฉบับ 
             ๗. หลักฐานอ่ืนๆเช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  จ านวน   ๑   ฉบับ 

                 ทั้งนี้ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ น. ติดประกาศ ณ โรงเรียนบ้านไชยมงคล  
๘.หลักสูตรและ วิธีคัดเลือก 
           โรงเรียนบ้านไชยมงคล จะด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ต าแหน่ง 

ธุรการปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ดังนี้ 
 ๑. ความรู้ความสามารถ (๕๐ คะแนน)  

โดยวิธีการสอบปรนัย  ๒๐ คะแนน 
 สอบอัตนัย  ๑๐ คะแนน 
 สอบปฏิบัติ  ๒๐ คะแนน 
๒. สอบสัมภาษณ์   ๕๐ คะแนน  โดยประเมินจาก 

- ประวัติส่วนตัว และการศึกษา 
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
- วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ 
- มีปฏิภาณไหวพริบ 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
          ๙.วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก 

         สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านไชย 
วัน เดือน ปี เวลา การคัดเลือก คะแนนเต็ม 

๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ความรู้ความสามารถ(ปรนัยและอัตนัย) ๕๐ คะแนน 

 ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบปฏิบัติ  
 ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน 

 
        ๑๐. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
              ๑. การประกาศผลและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ติด

ประกาศ ณ โรงเรียนบ้านไชยมงคล โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อย ในกรณีท่ีคะแนน
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

             ๒. บัญชผีู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ข้ึนบัญชี 
             ๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 



                    (๑) ผู้นั้นได้รบัการจ้างตามต าแหน่ง 
                    (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 (๓) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
 (๔) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
 (๕) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
 (๖) เมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน

แล้วแต่กรณี 
 ๑๑. การท าสัญญา 

จะด าเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้วเท่านั้น 
 
 ๑๒. เงื่อนไขการจ้าง 
           ๑. เป็นการจ้างไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน สถานภาพเป็น 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ
ต้อง ด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บริหาร พนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนดตามล าดับ 

          ๒. ไม่มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง 
          ๓. หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติ 
ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า และไม่ต้อง

รอให้ครบสัญญาจ้าง 
 

               ข้อมูลการติดต่อ 
         โรงเรียนบ้านไชยมงคล  หมายเลขโทรศัพท์  ครูรุ้งราวรรณ  เขียวพิยะ  ๐๘๗ ๓๑๕๒๕๘๙  

         ครูเสาวรส  ค าเติม    ๐๙๑  ๘๔๒๔๘๖๓  
         ครูรัฐพงษ์  มั่นต่อ  ๐๘๘ ๔๓๖๙๖๗๒ 

 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  
                                                                            

     (นายวิชชา   เที่ยงจันทร์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล 

                                    
 



 
 

ก าหนดการรับสมัคร 
 ต าแหน่งธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โรงเรียนบ้านไชยมงคล 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต ๑ 
-------------------------------------------------- 

 
วันที่  ๒๑ - ๒๗   ตุลาคม  ๒๕๖๑            ประกาศรับสมัคร 
วันที่  ๒๔ – ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑    รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลาราชการ           
                                                                         ณ โรงเรียนบ้านไชยมงคล 
วันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑    ด าเนินการสอบคัดเลือก 
วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


