
 
 
 

 

  

 

ประกาศโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
----------------------------------------------------- 

 

  ด้วยโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา  หมู่ 4  ต าบลคุ้งตะเภา  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาบริการ  เพ่ือปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน  ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา  ตามท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  สังกัดโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อต าแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  อัตราค่าจ้าง  9,000  บาท 
ต าแหน่งว่าง จ านวน  ๑  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ๑.  มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
      ๒.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  
                    ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 

     ๓.  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ     

รวมทั้งระบบ Amss  การท าลายเอกสาร 
  ๓.๒  งานพัสด ุ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การ 

จัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
                      ๓.๓  งานขอ้มูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล  การส ารวจและบันทึกข้อมูล  
การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

  ๓.๔  งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและ 
ท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
                       ๓.๕  งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     ๔.  การรับสมัคร 
                        ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  ห้องธุรการโรงเรียน
บ้านคุ้งตะเภา    ระหว่างวันที่  10 - 14  พฤษภ่าคม  2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

     ๕.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 
            ๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน    
                   จ านวน  ๓  รปู 
            ๕.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือส าเนาวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ   
                   ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ใน 
                   จ านวน  ๑  ฉบับ 



               - ๒ -  

           ๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
                     ๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน             จ านวน  ๑  ฉบับ                                                               
                     ๕.5 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   จ านวน  ๑  ฉบับ 
                     ๕.6 หลักฐานอื่นๆเช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงพร้อมส าเนา)  

                 ทั้งนี้ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
    ๖.  เงื่อนไขการรับสมัคร 

   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า    
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   
                  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับ
สมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   

    ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาจะประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  15 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 

              ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
       ผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบ สอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติจริงและสอบสัมภาษณ์  

ในวันที่  17  พฤษภาคม  25625   ตั้งแตเ่วลา ๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ที ณ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 
 

ข้อมูลการติดต่อ 
         โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา หมายเลขโทรศัพท์   09 3131 6649  (นายประสูตร  คล้ายกัน  
รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา) 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤษภาคม  2562 
  

 
               

   (นายประสูตร   คล้ายกนั) 
                                                     รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ  เพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน     โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 
-------------------------------------------------- 

 
วันที่  9  พฤษภาคม  2562   ประกาศรับสมัคร 
วันที่  10 – 14  พฤษภาคม  2562  รับสมัคร (ในเวลาราชการ 08.3๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
                                                               ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 
วันที่  15  พฤษภาคม  2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  17  พฤษภาคม  2562   ด าเนินการคัดเลือก 
วันที่  18  พฤษภาคม  2562   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่  21  พฤษภาคม  2562   รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


