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ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

------------------------------ 
ด้วยโรงเรียน ชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
อาศัยอ านาจตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้ 
1. ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน 1 อัตรา 
2. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จดัเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ 

รวมทั้งระบบ AMSS 
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
2.3 งานขอ้มูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูลการ 
จัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น 

การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
2.5 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี ก าหนดใน

กฎ ก.ค.ศ 
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
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(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องจ าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน 

หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน 
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน

ของรัฐ 
3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
คุณวุฒิ: วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท) 
4. อัตรำค่ำจ้ำง 
 ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท 
5. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ 

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 
16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ฉบับ 
6.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ฉบับจริงและส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
6.3 บัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 

เดือน จ านวน 3 รูป 
6.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล 
 (ในกรณีที่ชื่อ -สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า 

(ถ้ามี) ฉบับจริง และส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
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7. เงื่อนไขกำรสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน 
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผล

ใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ 
การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือ
รายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

8. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2562   ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) 
9. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือกโรงเรียนจะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลเพื่อเป็นลูกจ้ำง

ชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ ธุรกำรโรงเรียน โดย 
คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 

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

2. โดยการสอบปฏิบัติงาน /สอบสัมภาษณ์  ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  คะแนนเต็ม  50 คะแนน 

10. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 
 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ วิธีการคัดเลือก หมายเหตุ 
วันพุธที่  30
ตุลาคม  ๒๕62 
 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

 
๑3.๐๐ น. เป็นต้น
ไป 
 

ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย 
ภารกิจและหน้าที่ (50 คะแนน) 

 
ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 
( 50 คะแนน)  

สอบข้อเขียน 

 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 

 
11. เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจัดเรียงล าดับจาก

คะแนนสูงลงมาตามล าดับ หากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่สูงกว่า ได้ล าดับที่
กว่าก่อน 
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12. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายใน

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) 
13. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) จะท าสัญญาจ้างกบัผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อ

ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วนั้น 
อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด ในประกาศรับสมัครจะไม่

พิจารณาตกลงท าสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
                      ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 
 
                                                         
 
 
                                                 (นายนิกร  บุญมาก) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 
โรงเรียนชุมชนบ้ำนคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยำทำน)  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1 ปี  พ.ศ. 2562 
       (แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่   27  ตุลาคม  2562)  
 

1. ประกาศรับสมัคร 
 
ภำยในวันที่ 29 ตุลำคม  2562 
 

2. รับสมัคร 

 
วันอำทิตย์ที่ 27 ถึง 
วันอังคำร ที่ 29 ตุลำคม 2562 
 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
 
ภำยในวันอังคำรที ่ 29 ตุลำคม 2562 

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

วันพุธที่  30 ตุลำคม 2562 

    -  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (13.00 น.) 
 

5. ประกาศผลการคัดเลือก 
 
ภำยในวันพฤหัสบดีที่   31  ตุลำคม 2562 
 

 
6. ด าเนินจัดจ้างธุรการโรงเรียน 
 

 
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกำยน  2562 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

 
เลขประจ าตัวสอบ.............................. 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองพลู 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน 
 
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)..................................................... ................................................ 
๒. เกิดวันที่..................เดือน..........................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา............................................................................................................................................. 
    วิชาเอก.................................................................... ................................................................................ ... 
     จากสถานศึกษา ...................................................................เมื่อวันที่...........เดือน..............พ.ศ. ................ 
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ...................................................................................... .................................... 
๕. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี............................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต...............จังหวัด............  
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่......ต าบล.....................อ าเภอ... ...............จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์............................โทร.............................................................  
๗. สถานภาพ             โสด           สมรส       
๘. ชื่อสามี/ภรรยา...............................................................อาชีพ.....................................................................  
๙. ชื่อบิดา....................................................................ชื่อมารดา...................................... .............................. 
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน  ๑  รูป 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
    
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
ทัง้สิ้นในการคัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................   

รูปถ่าย 
ขนาด 
๑ นิ้ว 



 
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก...................................... 
ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


