
 
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
................................................................. 

                 ด้วยโรงเรียนบ้านดงซ่อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑           
จะดำเนินการจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
                      เจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียน จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท 
 

        2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
  2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ รวมทั้ง
ระบบ E-Office, AMSS 

  2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล 
การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

  2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ  ชุมชนและท้องถิ่น 
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ 

                 3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
     3.1 มีสัญชาติไทย 
     3.2 อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
     3.3 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
     3.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ 
     3.5 ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
     3.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
     3.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
   มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
 

                 5.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนบ้านดงซ่อม หมู่ที่ ๙ บ้านท่าพุทรา ต.โกสัมพี      
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร  ระหว่างวันที่ ๒-๘ มิถุนายน 256๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
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                 6. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                     6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓ x ๔ ซม. หรือ ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖ เดือน จำนวน 3 รูป 
                     6.2 สำเนาคุณวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียบแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ที ่แสดงว่าเป็นผู ้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับพร้อมฉบับจริงเพ่ือ
ตรวจสอบ 
  6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน ๑ ฉบับพร้อมฉบับจริงเพื่อตรวจสอบ 
  6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับพร้อมฉบับจริงเพื่อตรวจสอบ 
  6.5 สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ใบสำคัญการ
สมรส ใบสำคัญทางทหาร เป็นต้นจำนวน ๑ ฉบับพร้อมฉบับจริงเพื่อตรวจสอบ 
  6.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ อายุไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันรับสมัคร                  
วันสุดท้าย ไม่เป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 (ฉบับจริง) 
                     ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัคร และรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเอง 
                 
        7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
                     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน 256๓ ณ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
หมู่ที่ ๙ บ้านท่าพุทรา ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร หรือผ่านเว็บไซต์ http://www.bds.ac.th/news หรือ 
https://web.facebook.com/BanDongsom/  
        8. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
             จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน                
ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน 256๓ ณ โรงเรียนบ้านดงซ่อม หมู่ที่ ๙ บ้านท่าพุทรา ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร   
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบปฏิบัติและคะแนนสัมภาษณ์แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 

   วัน เดือน ป ี             วิธีการประเมิน     สถานที ่ คะแนนเต็ม 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลา 09.00-12.00 น. 
 

- สอบข้อเขียน  
  ภาค ก ความรู้ความสามารถทัว่ไป 
  ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหนง่ 
 

โรงเรียนบ้านดง
ซ่อม หมู่ที่ ๙ 
บ้านท่าพุทรา    
ต.โกสัมพี        
อ.โกสัมพีนคร            
จ.กำแพงเพชร 

     50 
  (คะแนน) 

เวลา 13.00-15.00 น. 
 

- สอบสัมภาษณ์  โดยจะประเม ินผู ้ เข ้าร ับการ
คัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที ่จากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
และความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
ใช ้ เป ็นประโยชน ์ ในการปฏ ิบ ัต ิ งานในหน ้าที่  
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา เข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิภาณ  
ไหวพริบ 

โรงเรียนบ้านดง
ซ่อม หมู่ที่ ๙ 
บ้านท่าพุทรา    
ต.โกสัมพี        
อ.โกสัมพีนคร   
จ.กำแพงเพชร 

     50 
  (คะแนน) 
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                 9.  การประกาศผลการคัดเลือก 
                     ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านดงซ่อม หมู ่ที ่ ๙        
บ้านท่าพุทรา ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร หรือผ่านเว็บไซต์ http://www.bds.ac.th/news หรือ 
https://web.facebook.com/BanDongsom/  
                 10. กำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง 
                      ให้ผู ้ที่ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ 1 รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง ในวันที่                 
๑๕ มิถุนายน 256๓  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านดงซ่อม หมู ่ที ่ ๙ บ้านท่าพุทรา ต.โกสัมพี            
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 
 

                  อนึ่ง ในการจัดทำสัญญาจ้างจะจัดทำเป็นระยะเวลาจนถึงสิ้นปีงบประมาณ และหากผลการประเมิน
การปฏิบัติงานผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดและเห็นสมควรจ้างให้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง จะทำสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณต่อไปคราวละหนึ่งปีงบประมาณ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

                                               ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ พ.ศ. 256๓ 
 
 
                                                              

        (นายวิมลชัย สิลารักษ์) 
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการดำเนินการสรรหา 

 

ที ่ รายการ วันที่ 

1 ประกาศรับสมัคร วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

2 รับสมัคร วันที่ ๒-๘ มิถุนายน 256๓ 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน 256๓ 

4 ดำเนินการสรรหา วันที่ ๑๒ มิถุนายน 256๓ 

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 
(พร้อมรายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กพ.1 
สำเนาประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำเนาบัตร
ประชาชน และสำเนาวุฒิการศึกษา) 

ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน 256๓ 

6 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  
(ทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน ผอ.รร.เป็นผู้ว่าจ้าง) 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน 256๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


