
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
........................................................... 

ด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ปีงบประมาณ 
๒๕๖4 ด้วยวธิีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ดังนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1๓๔๐/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 
สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอจึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน 1 อัตรา 

2. อัตรำค่ำจ้ำง 
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท ระยะเวลาการจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน 

3.1 งานธุรการ สารบรรณ จดัเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งรับส่ง
หนังสือในระบบ MY-Office การท าลายเอกสาร 

3.2 งานพัสดุจัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูลการ 

จัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
3.4 มีทักษะและความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office, Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Power Point และ Internet 
3.5 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 
3.6 สามารถท างานนอกเวลา 
3.7 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานในลักษณะการประสานงานและการท างานเป็นทีม 
3.8 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่นการ 

ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
3.9 งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  
/4.คุณสมบัติ........ 
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4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

4.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ 

ก.ค.ศ. 
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน 
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน 

ของรัฐ 
5.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

คุณวุฒิ: วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ขึ้นไป (ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สามารถสมัครได้แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท) 

5. ระยะเวลำในกำรจ้ำง  
ระยะเวลาในการจ้างนับจากได้รับอนุมัติงบประมาณ ของปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ

ถือว่าเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่น าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการ อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ได้รับคัดเลือกต่อเนื่องได้ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล และงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ 

6. สถำนที่ปฏิบัติงำน โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

7. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้าน

ทุ่งสมอ ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 

/8.เอกสาร........ 
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8. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัคร 
8.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ฉบับ 
8.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ฉบับจริงและส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
8.3 บัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
8.4 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
8.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน 

จ านวน 3 รูป 
8.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุลในหลักฐานการ

สมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง และส าเนาจ านวน 1 ฉบับ 

9. เงื่อนไขกำรสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จโรงเรียนจะไม่
พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

10. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2563       

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ และเว็บไซต์โรงเรียน http://btsm.ac.th 

11. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
โรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังนี้ 

สอบข้อเขียน สอบข้อเขียนตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านงานสารบรรณ 
และความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

สอบภาคปฏิบัติ  ภาคปฏิบัติความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

สอบสัมภาษณ์  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
   วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เจตคติและอุดมการณ์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 

 

 

/12. ก าหนดวัน..... 
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12. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ 7 ตุลาคม 256๓ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

 
วัน / เวลำ กำรประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

7 ตุลำคม 2563  
     เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
     เวลา 10.30 น. – 11.30 น. 
     เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
สอบข้อเขียน 
สอบภาคปฏิบัติ 
สอบสัมภาษณ์ 

 
50 คะแนน 
30 คะแนน 
20 คะแนน 

13. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวม
มากไปหาน้อย ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้ล าดับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า 

14. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
  จะประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
15. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
  โรงเรียนจะท าสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วเท่านั้น อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่
ก าหนด ในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาตกลงท าสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 
 
          (นายชัชวาล  บุตรอามาตย์) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 

(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนทุ่งสมอ วันที่ 1 ตุลำคม 2563) 
 

ก ำหนดกำรด ำเนินกำร วัน / เดือน / ปี สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. ประกาศรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
2. ก าหนดการรับสมัคร วันที่ 2-6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
4. ด าเนินการคัดเลือก วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เลขประจ าตัวสอบ............................ 
 

ใบสมัครส าหรับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... ................................. 
    สัญชาติ............................................เชื้อชาติ............................................ศาสนา.................... .............................. 
2. เกิดวันที่......................เดือน............................................พ.ศ. ........... .......... ปัจจุบันอายุ............ปี.............เดือน 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................................สถานที่ออกบัตร......................................... ... 
    วันที่ออกบัตร............................................วันที่บัตรหมดอายุ............................................ 
3. ที่อยู่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่......................ต าบล............................................................ 
    อ าเภอ............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...........................................  
    e-mail................................................................โทรศัพท์................................................ .. 
4. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................... ................................. 
    ได้รับวุฒิการศึกษา................................................................วชิาเอก.............................................................. ..... 
5. อาชีพปัจจุบัน.................................................................สถานที่ท างาน................................................................. 
6. ความสามารถพิเศษ........................................................................................................... .................................... 
7. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อ “รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว” พร้อมกับใบสมัคร รวม....................ฉบับ คือ 

 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ   ใบรับรองแพทย ์จ านวน 1 ฉบับ 
 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (ถ้ามี) 
 วุฒิการศึกษา/หนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................... 

8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครนี้ 
ไม่เป็นความจริงหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
 

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

ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(  ) หลักฐานครบ 
(  ) หลักฐานไม่ครบ 
 
ลงชื่อ................................................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
   (..........................................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 
วันที่............เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ(สมัครแล้วเห็นว่า 
(  ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(  ) ขาดคุณสมบัต.ิ.................................................... 
................................................................................. 
ลงชื่อ..................................................... ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
   (..........................................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 
วันที่............เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 


