
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดท้ายเกาะ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
----------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนวัดท้ายเกาะ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ มีความ
ประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการ
คืนครูให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน วัดท้ายเกาะ  ตามท่ีได้รับจัดสรร จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
             ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้กับนักเรียน  สังกัด
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  ๑    จ านวน  ๑  อัตรา 

 

๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
     ๒.๑  งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียน  และหนังสือราชการต่าง ๆ   
รวมทั้งระบบ E-office   การท าลายเอกสารลงทะเบียน 
     ๒.๒  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ       เรียบร้อย  
     ๒.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  การจัดท า
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT  
     ๒.๔  งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ  ชุมชนและท้องถิ่น 
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ  
     ๒.๕  งานอ่ืน ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๓  คณุสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
3.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
         (๒)  อายุไม่ต ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
         (๓)  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
         (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
         (๕)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนด  
ในกฎ ก.ค.ศ. 
         (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 



-๒- 
 

        (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
        (๘)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        (๙)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์การระหว่างประเทศ 
       (๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  
       (๑๒)  ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช 
    3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
        (1)  วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ขึ้นไป / ปริญญาตรีทุกสาขา 
        (๒)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  
ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 
 

๔.  อัตราค่าจ้าง 
        ค่าจ้างในอัตราเดือนละ  ๙,๐๐๐   บาท 
 

๕.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร   
         ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ          
ต าบลท้ายเกาะ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  ในเวลาราชการ 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 

๖.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร   
   ๖.๑  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด         จ านวน 1 ฉบับ 
   ๖.๒  รูปปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน  ๓  รูป 
   ๖.๓  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา 
ตามที่ระบุไว้  และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับภาษาไทย ฉบับจริง  และส าเนา        
จ านวน  ๑ ฉบับ 
   ๖.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและส าเนา                 จ านวน  ๑ ฉบับ 
   ๖.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและส าเนา                                จ านวน  ๑ ฉบับ 
   ๖.๖  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม  กฎ  ก.ค.ศ  
ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙       จ านวน  ๑ ฉบับ 
   ๖.๗  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   (ฉบับจริงพร้อมส าเนา)    
จ านวน  ๑ ฉบับ 
                      ทั้งนี้ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

 

๗.  เงื่อนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหา จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า    

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  จะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   



-๓- 
 

   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหา ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   

 
 

๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๑   

ที่โรงเรียนวัดท้ายเกาะ  และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดท้ายเกาะ   และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้ึนบัญชีไว้
เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
 

๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ๙.๑  ภาคความรู้ความสามารถ  (60 คะแนน) 

- ความรู้ความสามารถในงานธุรการและงานสารบรรณ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

๙.๒  ภาคสอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน) 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์ ) 
ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของแต่ละภาค และรวมกันทุกภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจะ
เรียงล าดับจา กผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปห าน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่
คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้
 

๑๐.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 จะด าเนินการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ต าบลท้ายเกาะ อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนน
เต็ม 

25 ตุลาคม 2561 9.00 – 12.00 น. ภาคความรู้ความสามารถ (ปฏิบัติ) 
- ความรู้ความสามารถในงานธุรการและงานสารบรรณ 
- ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

60 

 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 40 
 
๑๑.  การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
          ๑๑.๑  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่ก าหนด  
          ๑๑.๒  ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง 
          ๑๑.๓  ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง 
          ๑๑.๔  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบก าหนดเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
          ๑๑.๕  หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 



 
-๔- 

 

๑๒.  การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
       การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือก  และข้ึนบัญชีของ
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ  เป็นหนังสือเรียกตัวหรือประสานทางโทรศัพท์  จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือก  
ที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี  ส าหรับการเรียกตัวครั้งต่อ ๆไป  จะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้น
บัญชีไว้  โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร  ทั้งนี้ในวันที่
จัดท าสัญญาจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างในหน่วยงานใด ๆ  ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัว
และจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้าง  โรงเรียนวัดท้ายเกาะจะเรียกผู้
ได้รับคัดเลือกล าดับที่ถัดไปเพื่อท าสัญญาจ้างต่อไป  และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้  
 

๑๓.   ข้อมูลการติดต่อ 
         โรงเรียนวัดท้ายเกาะ  หมายเลขโทรศัพท์   ๐๘๑-๗๗๑-๘๔๑๒ ,๐๘๑-๗๗๑-๓๓๐๕ และ 
๐๙๙-๒๒๖-๔๒๕๓ 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
  

                                                               
(นางชนัญญา  ศิริวุฒิ ) 

                                                   ครูช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
 

-------------------------------------------------- 
 
วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑           ประกาศรับสมัคร 
วันที่  ๑๖ – ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑   รับสมัคร ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 
ภายในวันที่  ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑   ด าเนินการคัดเลือก 
วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
* รายงานตัวเพื่อท าสัญญา   เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


