
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านวังโป่ง 
เร่ือง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 

ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน 
************************* 

ด้วยโรงเรียนบ้านวงัโป่ง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน 
จ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการคืนครูให้นักเรียน ต าแหน่งธุรการโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ต าแหน่งธุรการโรงเรียน  
1.2 อัตราเงินเดือน 9,000 ต่อเดือน จ านวน 1 อัตรา 
1.3 ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

2. ขอบข่ายหน้าที่และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

2.1 งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียน และหนังสือราชการต่าง ๆ 
รวมท้ังระบบ AMSS++ 

2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  

การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
2.4 งานการประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น 

การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
2.5 งานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
     (1) มีสัญชาติไทย 
     (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
     (3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
     (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 

(5) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนด 
ในกฎ ก.ค.ศ. 
(6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกยีจของสังคม 



(7) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

          (9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
         (10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน  
หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
         (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
        (12) ไม่เป็นเคยกระท าการการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
       (13) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ตามค าส่ังมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณร  
หรือวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538 
3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(1) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
(2) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ีของต าแหน่ง 
(3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

4. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร 
      ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ี 
ห้องธุรการโรงเรียนบ้านวงัโป่ง ระหว่างวันท่ี 26 – 28 ตุลาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                
ต้ังแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ 

ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน  2  รูป 
5.2 ส าเนาหลักฐานการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวนอย่างละ 1 ชุด ท่ีแสดงว่า 

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ท้ังนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใดจะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นเป็นเกณฑ์ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือขาด
คุณสมบัติตามท่ีก าหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิท าสัญญาจ้างในต าแหน่งท่ี
สมัคร 
         5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
         5.4 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุล (กรณีท่ีช่ือ-สกุล  
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ชุด 
ท้ังนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือก ากับหลักฐานทุกฉบับ 
 



6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
     ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ โดยเรียงล าดับตามใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 
ติดประกาศ ณ หน้าโรงเรียนบ้านวังโป่ง  และทางเฟสบุ๊ค prbaanwangpong uttaradit 
7. วิธีการคัดเลือก 
      โรงเรียนบ้านวังโป่ง  จะด าเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน 50 คะแนน ภาคปฏิบัติ                 
70 คะแนน และประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 30 คะแนน  รวม 150 คะแนน 

8. วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก 
       โรงเรียนบ้านวังโป่ง จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  ณ อาคารประถมศึกษา            
ช้ัน 2  ห้องช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ดังนี ้

 เวลา  09.00-12.00 น. สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ 

 เวลา  13.30-16.30 น. สอบสัมภาษณ์ 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

10. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
      10.1 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2561  ติดประกาศ ณ หน้าโรงเรียน
บ้านวังโป่ง และทางเฟสบุ๊ค prbaanwangpong uttaradit โดยประกาศเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวม          
ทุกภาคจากมากไปน้อย ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนสอบ (สอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติ)           
ท่ีมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากคะแนนสอบ (สอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติ) เท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
      10.2 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันท่ีขึ้นบัญชี 
      10.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
           (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
           (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
           (3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
          (4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกส้ินสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
          (5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
          (6) เมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานส่ังเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วแต่กรณี 
 

11. การท าสัญญา 
         จะด าเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้วเท่านั้น 

12. เง่ือนไขการจ้าง 
         12.1 เป็นการจ้างไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็น 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรอืข้าราชการ



ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนดตามล าดับ 
         12.2 ไม่มีการเล่ือนอัตราค่าจ้าง 
         12.3 หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติ 
ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรอให้
ครบสัญญาจ้าง 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  12   ตุลาคม  พ.ศ. 2561 


