
            
 

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ด้วยโรงเรียนสตรีระนอง  อ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14   มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในการด าเนินการสรร
หาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่ายงบประมาณและ
แผนงาน  จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสตรีระนอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  ชื่อต าแหน่งที่รับสมัคร 
 1.1  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ านวน  1  อัตรา    

ค่าจ้าง     เดือนละ    11,500  บาท 
ระยะเวลาจ้าง     ตั้งแต่  มกราคม  2559 – 30  กันยายน  2559 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไปส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
         (1)  มีสัญชาติไทย 
         (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
         (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยใจบริสุทธิ์ 
         (4)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         (5)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
         (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
         (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ   ความผิดลหุโทษ 
         (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
         (9)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 
 



    
2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
          (1)  งานธุรการ สารบรรณ จัดเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ ตามระเบียบงาน
พัสดุ 
          (2)  งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  คุมการเบิก-จ่าย  การจัดเก็บ  รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
          (3)  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล  การส ารวจและบันทึกข้อมูล  การ
จัดท ารายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
          (4) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ  มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
          (5) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
          (6) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
      2.3  เงื่อนไขการจ้างต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
         (1) ค่าจ้างอัตรา 11,500  บาท/เดือน  และเงินประกันสังคมร้อยละ  5  จะเริ่มจ้างได้ตั้งแต่วันที่เริ่มท า
สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้จนถึง  30  กันยายน  2559  และจะมีการประเมินว่าจะจ้างต่อหรือไม่เป็นปีๆ ไปตาม
ความจ าเป็น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณท่ีได้จัดสรร  
         (2) อัตราจ้างตามเงื่อนไขข้างต้น  ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ าพนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการหรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  และองค์กรกลางก าหนด   
  
3.  การรับสมัคร 
 3.1  วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ  โรงเรียนสตรีระนอง  ตั้งแต่วันที่  
15  ธันวาคม  2557 – 21  ธันวาคม  2558  ในเวลา 09.00 น. – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  

3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมสมัคร 

 (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1  1.5   นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1  ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  3  รูป 
 (2)  ส าเนาใบสุทธิ / ใบรับรองสุทธิ / ระเบียนแสดงผลการเรียน  พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ
 (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1 ฉบับ 

(4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1 ฉบับ 
 (5)  หนังสือรับรองการปฎิบัติงาน (ถ้ามี) 
 (6)  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล 
พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน  1 ฉบับ 
 (7)  ใบผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร พร้อมส าเนา  จ านวน  1 ฉบับ 
 
 
 
 



 
 3.3  เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
 (1)  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอก  รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 

(2)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัคร 

(3)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนสตรีระนอง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  และก าหนด  วัน  เวลา  และ
สถานที่ในการสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  23  ธันวาคม  2558  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ห้องธุรการ โรงเรียน
สตรีระนอง  
  

5.  เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่าย
งบประมาณและแผนงาน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ  ตามองค์ประกอบที่ใช้พิจารณา  ดังนี้ 

1. ความรู้  ( 10 คะแนน ) 
2. ความสามารถ  ( 10 คะแนน )       สอบสัมภาษณ์ 
3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ  ( 10 คะแนน ) 
4. สอบปฏิบัติความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ( 70 คะแนน ) 

 

6.  ตารางก าหนดการคัดเลือก 
 

วัน เดือน ปี / เวลา ต าแหน่ง วิชาท่ีสอบ คะแนน สถานที ่ หมายเหตุ 

25  ธันวาคม  2558 
09.00 – 10.30 น 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการงานพัสดุ

และฝ่าย
งบประมาณและ

แผนงาน 

สอบปฏิบัติความสามารถ 
ด้านคอมพิวเตอร ์

70 
ห้อง

คอมพิวเตอร ์
 

25  ธันวาคม  2558 
11.00 – 12.00 น 

สอบสัมภาษณ ์ 30 ห้องโสตฯ  

 
 

7.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
(1)  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุดลงมาตามล าดับ   ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนน
ด้านความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์   มากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า  ถ้าได้คะแนนความสามารถ ด้าน
คอมพิวเตอร์   เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแ นนด้านความรู้มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  ถ้าได้คะแนนความรู้ 
เท่ากันอีก  ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 28  
ธันวาคม  2558  ณ ห้องธุรการโรงเรียนสตรีระนอง 

(2)  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนสตรีระนองจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับ  
 



 
 

8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนสตรีระนอง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ  ภายในวันที่  28  ธันวาคม  2558   ณ  ห้องธุรการ  โรงเรียนสตรีระนอง  หรือทางเว็ป
ไซน์  http ://www.strn.ac.th   
 

9.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
 การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว  เพ่ือท าสัญญาจ้างครั้งแรก  ให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรรได้  เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการท าสัญญาจ้าง 
 

10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนสตรีระนอง  ในวันที่  4  มกราคม  2559   หาก
ไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการจัดจ้าง 
 
 
   ประกาศ ณ  วันที่  15  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2558 
     

 

                                             
  ( นางจุลนิษฐ์  ซังธาดา ) 

                             รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาราชการแทน 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีระนอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 

โรงเรียนสตรีระนอง 
 
1.  ประกาศรับสมัคร   ภายในวันท่ี  15  ธันวาคม  2558 – 21  ธันวาคม  2558 
2.  รับสมัคร    วันท่ี  15  ธันวาคม  2558 – 21  ธันวาคม  2558 
3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  วันท่ี  23  ธันวาคม  2558 
4.  ประเมินสมรรถนะ   วันท่ี  25  ธันวาคม  2558 
5.  ประกาศผล     วันท่ี  28  ธันวาคม  2558 
6.  ท าสัญญาจ้าง   วันท่ี  4  มกราคม  2559 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


