
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดนาทะเล 
เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล   ต าแหน่งธุรการโรงเรียน 

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

  ด้วย โรงเรียนวัดนาทะเล  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   มีความ
ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล   ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน          
สังกัดโรงเรียนวัดนาทะเล   อาศัยอ านาจตามหนัง สือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  
ท่ี ศธ 04009/ว5965  ลงวันท่ี  1 ตุลาคม 2561   เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล   
ต าแหน่งธุรการโรงเรียน   โรงเรียนวัดนาทะเล   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  
1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล   ต าแหน่งธุรการโรงเรียน   จ านวน  1 อัตรา   

  2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน  
   2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ    
รวมท้ังระบบ AMSS++ 
  2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
   2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล  การส ารวจและบันทึกข้อมูลการ
จัดท ารายงานข้อมูล  จัดส่ง และรับข้อมูลในระบบ ICT  
   2.4 งานประสานงาน  การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชน และท้องถิ่น  
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ  
   2.5 งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
  3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  
   (1)  มีสัญชาติไทย  
   (2)  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
   (3)  เป็นผู้ท่ีเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
   (4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
   (5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี

ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 



 
   (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน        
  (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
  (8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
   (9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   (10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
    (11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น  
    (12)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ    
   3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
    คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ส าหรับผู้ท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสามารถสมัครได้   แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ  9,000 บาท)  
  ๔. อัตราค่าจ้าง  
   ค่าจ้างในอัตราเดือนละ  9,000.- บาท  

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร     
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก   ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง        

ณ โรงเรียนวัดนาทะเล  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1  ต าบลชัยจุมพล          
อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันท่ี  17 – 19  ตุลาคม 2561  (ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.) 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๖.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด  จ านวน  1  ฉบับ 
๖.๒ ส าเนาวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ท่ีแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายและระเบียนผลการเรียน ( Transcript) ซึ่งระบุสาขาวิชาเอก         
พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๖.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๕ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย พ.ศ. 2559  จ านวน  1  ฉบับ  
  ๖.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  3  รูป  
(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน) 
  ๖.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล (ถ้ามี)  (ในกรณีท่ีช่ือ – ช่ือสกุลใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ส าเนาพร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 



 
 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดนาทะเล  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   จะประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  22  ตุลาคม  ๒๕61  ท่ีป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดนาทะเล  และ facebook : โรงเรียนวัดนาทะเล  https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดนาทะเล 
สพป.อต.เขต 1 

8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดนาทะเล   จะด าเนินการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล   
ต าแหน่งธุรการโรงเรียน   โดยวิธีการสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้  
   ความรู้ความสามารถ (6๐ คะแนน) 
    สอบปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  60  คะแนน 
     - โปรแกรม Microsoft  Word (30 คะแนน) 
     - โปรแกรม Power  Point (30 คะแนน)  
   ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (40 คะแนน) 
    โดยการสอบสัมภาษณ์  พิจารณาดังนี้ 
     - พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา  (5 คะแนน) 

  - พิจารณาจากบุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  (5 คะแนน) 
  - พิจารณาจากความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  (๑๐ คะแนน) 
  - พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ  (๑๐ คะแนน) 
  - พิจารณาจากเจตคติ  อุดมการณ์  (๑๐ คะแนน) 

9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก 
  โรงเรียนวัดนาทะเล   จะด าเนินการสอบใน วัน อาทิตย์ ที่   28  ตุลาคม  ๒๕61             
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป   สถานท่ีสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนวัดนาทะเล 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า   
หากคะแนนสอบปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ใน
ล าดับท่ีดีกว่า  หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก   ให้ผู้ท่ีได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ล าดับท่ีดีกว่า   
การตัดสินถือเป็นที่เด็ดขาด  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  
 11. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
  โรงเรียนวัดนาทะเล  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  จะประกาศ
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่  29  ตุลาคม  ๒๕61   ท่ีป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องผู้อ านวยการโรงเรียน 
และ  facebook : โรงเรียนวัดนาทะเลhttps://www.facebook.com/โรงเรียนวัดนาทะเล สพป.อต.เขต 1  โดยจะ
ประกาศเรียงล าดับท่ีจากผู้ได้คะแนนสูงสุด มาตามล าดับ และรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา  ๑  ปี  
นับต้ังแต่ประกาศผลการคัดเลือก   
 

https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดนาทะเล%20สพป.อต.เขต%201
https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดนาทะเล%20สพป.อต.เขต%201
https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดนาทะเล%20สพป.อต.เขต%201


 
 12. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
  บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี   เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   12.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการท าสัญญาจ้าง ในวัน เวลา ท่ีก าหนด 
   12.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง 
   12.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามก าหนดเวลาการส่ังจ้าง  
   12.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบก าหนดเวลา  1  ปี นับต้ังแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
   12.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน    
เป็นอันยกเลิก 
 13. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
  การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ของโรงเรียนวัดนาทะเล  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   เป็นหนังสือเรียกตัว         
จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี   ส าหรับการเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป     
จะมีหนังสือเรียกตวัตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามท่ีระบุข้อมูล
ไว้ในใบสมัคร   ท้ังนี้ ในวันท่ีจัดท าสัญญาจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใด ๆ   
ซึ่งผู้ท่ีไม่ไปรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิในการท าสัญญาจ้าง   โรงเรียน         
วัดนาทะเล  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับท่ีถัดไป
เพื่อท าสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้ 
 14. เง่ือนไขการจ้าง 
  14.1 เป็นการจ้างไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ หรือข้าราชการ   หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ
ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนดตามล าดับ 
  14.2 ไม่มีการเล่ือนอัตราค่าจ้าง 
  14.3 หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือมความรู้ความสามารถ  ความ
ประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้ท่ีมีอ านาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า และไม่
ต้องรอให้ครบสัญญาจ้าง 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 
 

    ประกาศ  ณ วันท่ี  10  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

        (นางอ านวยพร     โปร่งใจ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาทะเล 
 



 
ก าหนดการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล   ต าแหน่งธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนวัดนาทะเล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

--------------------------------------------------- 
 
ประกาศรับสมัคร     ภายในวันท่ี  10 - 16  ตุลาคม  ๒๕61  
รับสมัคร      ระหว่างวนัท่ี 1๗ - ๑9  ตุลาคม  ๒๕61 
      (ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.) 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก   ภายในวันท่ี  22  ตุลาคม  ๒๕61 
ด าเนินสอบการคัดเลือก    วันท่ี  ๒8  ตุลาคม  ๒๕61 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   ภายในวันท่ี  29  ตุลาคม  ๒๕61 
รายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้าง   เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


