
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีพ่สัดุ 
------------------------- 

ดว้ยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต าบลปลวกแดง  อ าเภอปลวกแดง  จงัหวดัระยอง  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 18 กระทรวงศึกษาธิการ   มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นลูกจา้ง
อตัรา  ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  และรายละเอยีดการจ้าง  

 (1)   กลุ่มงาน  บริหารงบประมาณ 
(2)  ช่ือต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
(3)   สาขาวชิา  การเงิน  การบญัชี 
(4)  ค่าตอบแทนเม่ือผา่นการทดลองงานจะไดรั้บเงินเดือนตามคุณวฒิุ 
(5)  ระยะเวลาการจา้ง คราวละ 1 ปี 
(6)  ไม่ผกูพนัการบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครู  

ลกัษณะงานทีจ่ะปฏิบัติเกีย่วกบั 
(1) จดัท าเอกสารการจดัซ้ือ – จดัจา้ง  บนัทึกขอ้มูลตามขั้นตอนระบบ EGP  ตามระเบียบ

ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2552 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
(2) จดัท าทะเบียนคุมบญัชีวสัดุใบเบิกวสัดุและลงทะเบียนตดัวสัดุท่ีเบิกในส่วนกองกลางของ

ส านกังาน 
(3) ท าหนา้ท่ีเบิกจ่ายพสัดุครุภณัฑใ์หก้บัฝ่ายหรือหมวดต่างๆและควบคุมการใชง้านให้

ถูกตอ้งโดยเนน้ความประหยดัเป็นส าคญั 
(4) ท าความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทพสัดุครุภณัฑด์ว้ยการสืบราคามาตรฐานก่อนท าการ

จดัซ้ือจดัจา้ง 
(5) บริการพสัดุครุภณัฑแ์ก่ครูบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิท่ีพึงจะไดรั้บ

ตามหนา้ท่ีของงานหรือสายงาน 
(6) ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพสัดุครุภณัฑ ์ หรือไดรั้บมอบหมายจากผูอ้  านวยการหรือผูท่ี้

ผูอ้  านวยการมอบหมาย 
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2.  คุณสมบัติทัว่ไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร ต าแหน่งครูผูส้อน ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
  2.1  คุณสมบัติทัว่ไป 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์ 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
   (5)  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาท่ีสุดใหจ้  าคุก เพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู ้
บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   (7) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผูท่ี้ผา่นการสรรหาและเลือกสรร ในวนัท่ีท าสัญญาจา้ง จะตอ้งไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้ง
ของส่วนราชการ  พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจา้งของส่วน
ราชการทอ้งถ่ิน  และจะตอ้งน าใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีตอ้งห้าม
ตามกฎ ก.พ. มายืน่ดว้ยในวนัท าสัญญาจา้ง 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(1)  มีคุณวฒิุปริญญาตรีทุกสาขา 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วนั เวลา และสถานท่ีในการรับสมคัร 
ผูท่ี้มีความประสงค์จะสมคัรเขา้รับการสรรหาขอและยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้ โรงเรียน

ปลวกแดงพิทยาคม หรือสมคัรช่องทางออนไลน์ http://gg.gg/hrv0p  ระหวา่งวนัท่ี  1  - 10  เมษายน  2563      
3.2  เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่พร้อมใบสมคัร 

  (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 น้ิวโดยถ่ายไม่เกิน 6 
เดือน (นบัถึงวนัปิดรับสมคัรและถ่ายคร้ังเดียวกนั จ านวน 3 รูป) 

(2)  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (TRANSCRIPT)   และปริญญาบตัร  หรือหนังสือรับรอง
คุณวฒิุ  ท่ีแสดงวา่เป็นผูมี้คุณวฒิุการศึกษาตรงกบัต าแหน่งท่ีสมคัร โดยจะตอ้งส าเร็จการศึกษา และไดรั้บอนุมติั
จากผูมี้อ  านาจอนุมติั ภายในวนัเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ย พร้อมถ่ายส าเนา  จ  านวนอยา่งละ 1  ฉบบั 

 

http://gg.gg/hrv0p
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  ในกรณีไม่สามารถน าหลกัฐานการศึกษาดงักล่าวยื่นพร้อมใบสมคัรได ้ ให้น าหนงัสือรับรอง
คุณวฒิุท่ีสถานศึกษาออกได ้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาและวนัท่ีท่ีไดรั้บ ซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายในก าหนด
วนัเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ยมายืน่แทนได ้

(3) บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมถ่ายส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั 
(4) ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูหรือหนงัสือรับรองสิทธิ  พร้อมถ่ายส าเนาจ านวน  1 ฉบบั 
(5) หลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคญัการสมรส  (ถา้มี)ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  (กรณีช่ือ- นามสกุล 

ในหลกัฐานการสมคัรไม่ตรงกนั) พร้อมถ่ายส าเนาอยา่งละ 1 ฉบบั 
(6) ใบรับรองแพทยต์อ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดข้ึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

ออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีตรวจร่างกาย 
  ทั้งน้ี  ในส าเนาหลกัฐานทุกฉบบั ใหผู้ส้มคัรเขียนรับรองส าเนาถูกตอ้งและลงช่ือก ากบัไวด้ว้ย 
  3.3  เง่ือนไขในการรับสมคัร 
   ผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาและเลือกสรรจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วา่เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไป   และคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริงและจะตอ้ง
กรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมคัร พร้อมทั้งยืน่หลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้นในกรณีท่ีมีความ
ผดิพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ หรือวฒิุการศึกษาไม่ตรงตามคุณวฒิุของต าแหน่งท่ีสมคัรสอบ 
อนัมีผลท าใหผู้ส้มคัรสอบไม่มีสิทธิสมคัรสอบตามประกาศรับสมคัรดงักล่าวใหถื้อวา่การรับสมคัรและการได้
เขา้รับการสรรหาคร้ังเป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้น  และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได ้
 
4.    การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
               ทั้งน้ีทางโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ  
ภายในวนัท่ี  13  เมษายน  2563  ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  และทางเวป็ไซต ์ www.pdp.ac.th 

หลกัเกณฑ์และวธีิการในการสรรหาเจ้าหน้าทีพ่สัดุ 

ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและวธีิการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

ข้อทดสอบสมรรถนะ คะแนนเต็ม วธีิการประเมิน 

มนุษยส์ัมพนัธ์ การประสานงาน 

การส่ือสารโดยการพูด 

100 สอบสัมภาษณ์ 

รวมคะแนนทั้งสิน 100  

 

 

http://www.pdp.ac.th/
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ตารางการประเมินสมรรถนะ 

วนั เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วนัท่ี 15 เมษายน  2563 

เวลา  13.00 – 14.00 น. 

 

มนุษยสัมพนัธ์ การประสานงาน การ
ส่ือสารโดยการพูด 

 

100 คะแนน 

 

 
5.  เกณฑ์การตัดสิน 

ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งไดค้ะแนนสูงสุดและจะประกาศเรียงล าดบัจากผูท่ี้ไดรั้บคะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดบั 

   
6.  การประกาศรายช่ือและการขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการสรรหาและเลือกสรรไดภ้ายในวนัท่ี  
16  เมษายน  2563   ณ  โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  และประกาศผา่นทางเวบ็ไซด์ www.pdp.ac.th  โดยจะ
เรียงล าดบัจากผูไ้ดค้ะแนนรวมทุกภาคจากล าดบัคะแนนมากไปหานอ้ยตามล าดบั โดยบญัชีรายช่ือดงักล่าวให้
เป็นอนัยกเลิกหรือส้ินผลไป เม่ือเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นบัแต่วนัข้ึนบญัชีหรือนบัแต่วนัประกาศรับสมคัร
ในต าแหน่งท่ีมีลกัษณะงานเดียวกนัน้ีใหม่แลว้แต่กรณี 
 

การจัดท าสัญญาจ้างของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 การจดัจา้งจะท าสัญญาจา้งกบัผูท่ี้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามล าดบัท่ี เพียง 1 รายเท่านั้น  ผู ้

ไดรั้บการสรรหาและเลือกสรรและอยูใ่นล าดบัท่ีท่ีจะท าสัญญาจา้ง จะตอ้งท าสัญญาจา้งตามท่ีโรงเรียนปลวก
แดงพิทยาคม   ก าหนดคือท าสัญญาจา้งและเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ี  ในวนัท่ี  1 พฤษภาคม 2563  เป็นตน้ไป 

   
 ประกาศ  ณ   วนัท่ี  31   มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
         

           (นายวชิยั   ยิง่ประเสริฐ) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม   
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