
 
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
-------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ประสงค์จะจ้าง
เหมาบริการพนักงานธุรการต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน  ๑ อัตราอาศัยอ านาจตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ านาจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 
๖๔๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้    

     ๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน  
  ๑.๑ ต าแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   จ านวน       ๑     อัตรา  
  ๑.๒ อัตราค่าจ้าง (แบบจ้างเหมาบริการ)    เดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท  

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  
   ๑) มีสัญชาติไทย  
   ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ  จิตฟ่ันเฟือน        
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และ ตามท่ีก.ค.ศ.ก าหนด  
   ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง  
   ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทาง อาญาเว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
   ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ  
   ๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน  ของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันท าสัญญาฯ)  

 ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน ของรัฐ  
 ๑๑) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
   ๒.๒.๑ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ขึ้นไป 
 
 
 



 ๓. ความรู้ความสามารถพื้นฐานเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ๓.๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
   ๓.๑.๑ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และทักษะด้านดิจิทัลได้เป็นอย่างด ี 
   ๓.๑.๒ มีความซื่อสัตย์ เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานล่วงเวลาและสามารถ  
ออกนอกสถานที่ได้  
   ๓.๑.๓ มีความสามารถพิมพ์หนังสือและเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยและ  ภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างด ี 
  ๓.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
   ๓.๒.๑ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมในลักษณะต่างๆ ตอบข้อซักถามและชี้แจง เรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่  
   ๓.๒.๒ งานธุรการและสารบรรณของโรงเรียน จัดเก็บเอกสารงานหลักฐานทะเบียนและ  หนังสือ
ราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ Smart Area  
   ๓.๒.๓ งานพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง การรับ-จ่ายพัสดุ การลงทะเบียนพัสดุ/วัสดุ 
   ๓.๒.๔ งานดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น งานระบบทะเบียนข้อมูล  นักเรียน DMC, 
งานระบบรายงานผลการเรียน ปพ.๑, งานระบบ E-miss ข้อมูลโรงเรียน ครูและบุคลากร, งานระบบ B-Obec ข้อมูล
สถานศึกษา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานระบบสารสนเทศและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
   ๓.๒.5 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 ๔. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  
   สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 081-892-1872 

 ๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันรับสมัคร  
  ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า   ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน    ๓   รูป  
  ๕.๒ ส าเนาแสดงผลการศึกษา    ๑ ฉบับ  
  ๕.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ๑ ฉบับ  
  ๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน     ๑ ฉบับ 
  ๕.๕ ใบรับรองแพทย์     ๑ ฉบับ (ต้องไม่เกิน ๖ เดือน)  
 เอกสารตามข้อ ๕.๒ - ๕.๕ ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และเอกสารที่เป็นฉบับส าเนาต้องรับรอง
ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 ๖.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
   โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๒ จะด าเนินการสรรหาโดย
วิธีการประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สอบสัมภาษณ์)  ๑๐๐ คะแนน  

หัวข้อการสรรหาที่ก าหนด คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก 
๑.ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๔๐ การสัมภาษณ์ 
๒.ประวัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ๒๐ 
๓.ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา ๒๐ 
๔.บุคลิกภาพ เจตคต ิ ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
  
 
 
 



 ๗.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑       
ณ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ และ ทางเว็บไซตโ์รงเรียน http://www.banthatomek.com 
  
 ๘.วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  
   ก าหนดการสรรหาในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยให้มารายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 

 ๙. เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้ผ่านการสรรหาต้องมีคะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐ การจัดล าดับที่ผู้ผ่านการสรรหาให้เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากมากไปหา
น้อย ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการสรรหาได้คะแนนเท่ากันให้จัดเรียงล าดับที่จากผู้สมัครก่อนเป็นผู้ได้ล าดับที่สูงกว่า 

 ๑๐.การประกาศ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
  ๑๐.๑ การประกาศรายช่ือ  
   โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ และ ทางเว็บไซตโ์รงเรียน http://www.banthatomek.com  โดยขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี 

 ๑๑.การจ้างและการท าสัญญา  
      การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะใช้ประกาศข้ึนบัญชี ผู้ได้รับการ
คัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ ส าหรับการจัดท า
สัญญาจ้างจะด าเนินการได้เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การเรียก
ตัวครั้งต่อ ๆ ไป โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการ คัดเลือก โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันที่
รายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่ประทับตราลงทะเบียนของ ไปรษณีย์ต้นทาง หรือประสานทางโทรศัพท์ตามท่ีอยู่
ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกซึ่งได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่ การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต าแหน่งลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการ ใน
ระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติที่ไม่
เหมาะสม ผู้มี อ านาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๔    พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

 
 

    (นายสุริยา  วงษ์มาก) 
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.banthatomek.com/
http://www.banthatomek.com/


 
ปฎิทินการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑. ประกาศรับสมัคร วันที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๒. รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ภายในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๔.ด าเนินการสรรหาโดยการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคล (สอบสัมภาษณ์) วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

๕. ประกาศผลการสรรหา ภายในวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๖. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  

 
หมายเหตุ : โรงเรียนจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว 
 
 
 


