
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
 

ด้วยโรงเรียนบ้านหัวฝาย ประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตาม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปึงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคล 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน ๑ อัตรา 

อัตราคาจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน 
๑.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้ง 

ระบบ E-Office 
๑.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๑.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูลการจัดท า

รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
๑.๔ งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้ 

บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
๑.๕ งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ า ของ 

ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕ ๓๓๗ 
๒.๒ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
๒.๓ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

(๑) มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ขึ้นไป 
(๒) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายลักษณะงาน 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 



ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครตัวยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
หมู่ที ๒ ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่แม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในเวลา
ราชการ 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ ดังนี้ 
๔.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศีกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๔.๒ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 

ขนาด ๑X๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
๔๔ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร 
๔.๕ บัตรประจ าตัวประชาชน 
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่ 

เป็นโรคตามกฎ กคศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล ( ถ้ามี) 
๕. การยื่นใบสมัคร 
๕..ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครตัวยตนเอง ตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อม
แนบเอกสารประกอบใบสมัคร ที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสาร
หลักฐานที่น ามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดจ้างและจะ
เรียกร้องสิทธิ์ไดๆมิได ้

๕.๒ ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณียีไว้ในใบสมัคร 
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้ 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านหัวฝาย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 

๗.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามท่ีก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

โรงเรียนบ้านหัวฝาย จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตาม 
ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ภาค ก 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
ภาค ข 
เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป 

- ความรู้ความสมารถทั่วไป และ
ความรู้เฉพาะต าแหน่ง 

 
 
ความ เหมาะสมกั บต าแหน่ ง 

๕๐ คะแนน 
 
 
 

๕๐ คะแนน 

 



(สัมภาษณ์) 
๙. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าร้อยละหก
สิบโดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้
ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

๑๐. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านบ้านหัวฝาย จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
๑๑. การขึ้นบัญขี่และการยกเลิกการขึ้นบัญขี่ผู้ได้รับคัดเลือก 

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้าง ตามจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยจะขึ้นบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีการ
คัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันใหม่ หรือเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือโรงเรียนบ้าน
หัวฝายเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑ ผู้นั้นขาดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
๑๑. ๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด 
๑๑.๓ ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว 
๑๑.๔ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
๑๑. ๕ ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้ 

๑๒. การสั่งจ้างและการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามล าดับที่ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับ

จ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็น
ลูกจ้างประจ าพนักงานราชการ หรือข้าราชการใด ๆ ทั้งสิ้น 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

( นางกรรณิการ์  แสนนรินทร์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย 

 



 
ก าหนการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
๑.ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๒.รับสมัครคัดเลือก วันที่ ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๔.สอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๕.ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เลขประจ าตัวสอบ................ 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวฝาย 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ 
 
๑.ชื่อ.........................................................................นามสกุล............................ .................................................. 
๒. เกิดวันที่.................... เดือน .............................พ.ศ. ....................... อายุถึงวันรับสมัคร..............................ป ี
เกิดท่ีต าบล...................... อ าเภอ/เขต…………………………………………… จังหวัด...................................................  
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาช ...........................................................................................................................  
ออก ณ ส านักงาน ...................................................... เมื่อวันที่.................... เดือน..................... พ.ศ. ..............  
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่............... หมู่ที่.................. ถนน.............................. ต าบล.........................................
อ าเภอ/เขต.......................... จงัหวดั………………………………………….. เบอร์โทร.................................................... 
๖. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน.............................................................. ปี พ.ศ. ................................... 
ได้รับวุฒิทางการศึกษาสูงสุด................................................. วิชาเอก.................................................................. 
มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถพิเศษคือ............................................................. ................................................... 
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
( ) ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 
( ) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)   ( ) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
( ) ส าเนาทะเบียนบ้าน     ( ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    
( ) ใบรับรองแพทย ์     ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ...................................) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

ลงชื่อผู้สมัคร............................................................. 
            (.............................................................) 
    วันที่.....................................................................  

 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง 
 

 

ลงชื่อ............................................................. 
      (.............................................................) 

    วันที่..................................................................... 

ไดต้รวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
คุณสมบัติถูกต้อง 
ขาดคุณสมบัติเพราะ................................. 
 

ลงชื่อ............................................................. 
    (.............................................................) 

    วันที่.....................................................................  



 
 
 
 
 

 


