
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านปางถ ้า 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

 สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
-------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนบ้านปางถ ้า ประสงค์จะด้าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ต้าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี     
 

   1. ต้าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
       ลูกจ้างช่ัวคราว ต้าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัตงิานธุรการโรงเรียน จ้านวน  1  อัตรา   
อัตราจ้าง   9,000.-  บาท/เดือน  โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้าง 
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 
   1.1ขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ี 

1.1  งานธุรการ สารบรรณ จัดเกบ็เอกสารหลักฐานทะเบียนและหนงัสือราชการ  
รวมทั งระบบ E-Office 

1.2  งานการเงิน งานพสัดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รกัษาดูแล ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1.3  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมลู การส้ารวจและบันทึกข้อมูล 
การจัดท้ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมลูในระบบ ICT 

1.4  งานการประสานงาน การติดต่อสือ่สารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ  
ชุมชนและท้องถ่ิน การให้บริการแก่ประชาชนหรอืผู้มาขอรบับรกิาร หรือติดต่อราชการ 

1.5  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.2 ระยะเวลาการจ้าง   โรงเรียนบ้านปางถ ้า จะด้าเนินการจ้างตอ่เมือ่ได้รับงบประมาณแล้ว 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

  2.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ นไป  
2.3  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

 
 
 
 
 



3.  การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน  
  3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมคัรด้วยตนเองได้ที่หอ้งธุรการ โรงเรียนบ้านปางถ ้า 
ตั งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563   ถึง วันที่  12 สิงหาคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 15.30 น.   
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3.2 หลักฐานที่ตอ้งยื่นพร้อมใบสมัคร 
   3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่สวมแว่นตาด้า ขนาด 1.5 x 1 นิ ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 6  เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) จ้านวน  3  รูป 
   3.2.2  ส้าเนาปรญิญาบัตร หรือส้าเนาหนงัสือรับรองวุฒิ และหรือส้าเนาแสดงผล 
การเรียน ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ นไป จ้านวนอย่างละ  1  ฉบับ   

 3.2.3  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)  จ้านวน  1  ฉบับ 
   3.2.4  ส้าเนาทะเบียนบ้านทีม่ีช่ือผูส้มัคร  จ้านวน  1  ฉบับ    
   3.2.5  ใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
   3.2.6  หลักฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี จ้านวนอย่างละ 1 ฉบับ เช่น ใบส้าคัญการสมรส  
ใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล  เป็นต้น    
   ให้น้าฉบับจรงิมาแสดงในวันสมัครด้วย  และเอกสารทีเ่ป็นฉบับส้าเนาต้องรับรองส้าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ                                                               
  4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

     คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ภายในวันที่  13 สิงหาคมคม 2563   ณ  โรงเรียนบ้านปางถ ้า  และทางเว็บไซต์  www.banpangtham.ac.th 

5.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
      คณะกรรมการจะด้าเนินการคัดเลือก ดังนี   

1. โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  ความรู้ทั่วไปความสามารถ 
ทางภาษาไทย ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรู้ทางคอมพิวเตอร์   
คะแนนเต็ม 50 คะแนน   

2. โดยการสอบปฏิบัติงาน /สอบสัมภาษณ์  ซึ่งจะพจิารณาจากความรู้ ความสามารถ 
ในการปฏิบัตงิาน ตามขอบข่ายภารกจิและหน้าที่  คะแนนเต็ม  50 คะแนน    

   6.  ก้าหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
                          คณะกรรมการจะด้าเนินการคัดเลือก  ในวันที่  14 สิงหาคม 2563 

 ตามตารางคัดเลอืก ดังนี   

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ วิธีการคัดเลือก หมายเหต ุ
14  สงิหาคม 2563 09.00 – 10.30 น. 

 
11.00 น. เป็นต้นไป 
 

ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย 
ภารกิจและหน้าที่ (50 คะแนน) 

ประเมินความเหมาะสมกบั 

ต้าแหน่ง  ( 50 คะแนน)  

สอบข้อเขียน 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 



  7.  เกณฑ์การตัดสิน   
     ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มโดยจัดเรียงล้าดับ

คะแนนของผู้ได้รบัการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน
มากกว่าอยู่ในล้าดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอกีใหผู้้สมัครก่อนอยู่ในล้าดับที่ดีกว่า 

  8.  การประกาศผลการคัดเลือกการขึ นบัญชี 
     โรงเรียนบ้านปางถ ้า จะประกาศผลการคัดเลอืกภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2563  

ณ  โรงเรียนบ้านปางถ ้า  และทางเว็บไซต์ www.banpangtham.ac.th  ทั งนี  หากตรวจสอบภายหลังพบวา 
ผใูดเปนผขูาดคุณสมบัติตามที่ก้าหนดไวในประกาศรับสมัครนี จะไมไดรับพิจารณาใหท้าสัญญาจาง หรือถูก 
ยกเลกิจางทันที่โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น 

1) ผู้นั้นขาดคุณสมบัตสิ าหรับต าแหน่งที่ไดร้ับการคัดเลือก 
2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามทีก่ าหนด 
3) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว  
4) ผู้นั้นขอสละสิทธ์ิ 
5) ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได ้

9.  การจัดจ้าง  
          ผูไดรับการคัดเลือกล้าดับที่ 1 จะตองรายงานตัวท้าสัญญาจาง  ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 
2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านปางถ ้า หากไมรายงานตัวท้าสัญญาจางตามวัน เวลา ที่ก้าหนดถือวา 
สละสิทธ์ิ  และทางโรงเรียนจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกล้าดับถัดไป 

    
 

  ประกาศ ณ วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

       ลงช่ือ    
                       ( นายสุวัฒน์  โยปัญญา) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านปางถ ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.banpangtham.ac.th/


ก้าหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านปางถ ้า 

สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
                       (แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปางถ ้า  ลงวันที่  5  สงิหาคม  พ.ศ. 2563) 
 

1. ประกาศรบัสมัคร 
 
ภายในวันที่ 5  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

2. รับสมัคร 
 
ระหว่างวันที่ 6 - 12  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

3. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิ 
 
ภายในวันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
4. สอบข้อเขียน 
    -  ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย 
       ภารกิจและหน้าที่   
        (เวลา 09.00 – 10.30 น.) 

สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

    -  ประเมินความเหมาะสมกับต้าแหนง่   
(เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป) 
5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 
๖. รายงานตัว  วันที่ 17 สิงหาคม 2563 
๗. ท้าสัญญาจ้าง  เมื่อได้รบัการแจ้งงบประมาณแล้ว 
 
หมายเหต ุ
 1. ประกาศผลสอบที่ โรงเรียนบ้านปางถ ้า  และทางเว็บไซต์ 
 2. หากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดสละสิทธ์ิ จะเรียกผูส้อบได้ทีม่ีคะแนนในล้าดับที่ 2 ตามล้าดับที่สอบได ้
 3. จะด้าเนินการท้าสัญญาจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ทางโรงเรียนบ้านปางถ ้า และจะด้าเนินการท้าสญัญาจ้างบุคคลทีผ่่านการ
คัดเลือกเท่านั น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล้าดับท่ีใบสมัคร.................. 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านปางถ ้า 

                สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
 
 

๑. ช่ือ...................................................................นามสกุล............................................... ................. 
          สัญชาติ..................................เชื อชาติ.......................................ศาสนา.......................................... 

๒. เกิดวันที่...........เดอืน.......................พ.ศ..............อายุ..........ปี............เดอืน............วัน 
๓. เกิดที่ต้าบล....................................อ้าเภอ........................................จังหวัด................................... 
๔. เลขทีบ่ัตรประจ้าตัวประชาชน......................................ออก  ณ  ส้านักงาน...................................           

เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................ 
๕. ที่อยู่ปจัจบุันเลขที่........................ถนน.....................................ต้าบล.................................... .......... 

          อ้าเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์........................................... 
๖. ส้าเร็จการศึกษาชั นสูงสุดจาก.................................................................................................. ...... 

          ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลกัสูตร..........ปี 
           มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ................................................................................................. ............... 

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  เอกสารหลกัฐานที่แนบใบสมัคร 
               รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ ว  จ้านวน  ๓  รูป            ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน   ๑  ฉบับ 
               ส้าเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบับ                           ส้าเนาปริญญาบัตรหรอืหนงัสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
      ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ     ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
               หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ).............................................................................................. ...... 
 
 
                                                    ลายมือช่ือ.................................................ผู้สมัคร 
                                                                 (...................................................) 
                                       ยื่นใบสมัครวันที่............เดอืน.........................พ.ศ. .................... 
 
บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ 
 
 
 ลงช่ือ...........................................เจ้าหน้าที่รบัสมัคร 
       (...........................................) 
ต้าแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
............................................................................. 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัต ิ
      (.............................................) 
ต้าแหน่ง.................................................. 
วันที่................./............................/..................... 

 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ น้ิว  


