
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านปางคอม 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
----------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนบ้านปางคอมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 
๐๔๐๐๙/ว๕๙๖๕ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติการธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านปางคอม  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน ๑ อัตรา 
๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน 
  ๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ E-Office 
 ๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูลการจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่ง
และรับข้อมูลในระบบ ICT 

๒.๔ งานประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชน
หรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

๒.๕ งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  (๓)/เป็นผู้ท่ีเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
  (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราช ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า
โดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
๔. การรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนบ้านปางคอม  ระหว่างวันท่ี  ๒๒-๒๘  
ตุลาคม  ๒๕๖๑  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 
 
 



๕. เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน                                                                                       

จ านวน  ๓  รูป 
๕.๒ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ

การศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาท่ีระบุไว้ใน                             จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน                   จ านวน  ๑  ฉบับ                                                             
๕.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ  ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 
๒๕๔๙                                            จ านวน  ๑  ฉบับ 

           ๕.๖ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล              จ านวน  ๑  ฉบับ 
           ๕.๗ หลักฐานอื่นๆเช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือ (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) ท้ังนี้ให้รับรองส าเนา
ถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
๖ .เง่ือนไขการรับสมัคร 
           ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ัง ยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   
            ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไมต่รงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ี
สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก 
สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   
๗.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  โรงเรียนบ้านปางคอม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันท่ี  
๒๘   ตุลาคม  ๒๕๖๑  ท่ีโรงเรียนบ้านปางคอม  
๘.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก  
 ภาคเช้า  
     ๑.  สอบข้อเขียนแบบเลือกตอบ  จ านวน  ๕๐  ข้อ   เวลา  ๑  ช่ัวโมง  (๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.) 

   ๒.  สอบปฏิบัติ           เวลา  ๓๐  นาที  (๑๐.๓๐-๑๑.๐๐  น.) 
ภาคบ่าย 
 ๓.  สัมภาษณ์             เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ต้ังแต่เวลา ๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ท่ีโรงเรียนบ้านปางคอม   
ประกาศผลการสอบ  วันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

           ท าสัญญาวันท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   
 

ข้อมูลการติดต่อ 
         โรงเรียนบ้านปางคอม  หมายเลขโทรศัพท์   ๐๓๕-๖๖๑-๒๗๗ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน    
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑  
 
                                                                   
          

          (นางสาวชฏาพร  ยืนยงกิตติชัย) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคอม 
หมายเหตุ  วันสอบคัดเลือก  ให้ผู้สมัครน าโน้ตบุ๊คมาด้วย 



 

 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  โรงเรียนบ้านปางคอม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต ๑ 
-------------------------------------------------- 

 
ภายในวันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑           ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี  ๒๒-๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑   รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)   

        ณ โรงเรียนบ้านปางคอม  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ภายในวันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   ด าเนินการคัดเลือก 
วันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑   ท าสัญญาจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ใบสมัคร.................. 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน     
โรงเรียนบ้านปางคอม  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ 
 
 

๑. ช่ือ...................................................................นามสกุล................................................................ 
      สัญชาติ..................................เช้ือชาติ.......................................ศาสนา.......................................... 
๒. เกิดวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุ..........ปี............เดือน............วัน 
๓. เกิดท่ีต าบล....................................อ าเภอ........................................จังหวัด................................... 
๔. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน......................................ออก  ณ  ส านักงาน...................................  เมื่อวันท่ี..................

เดือน.....................................พ.ศ. ................................ 
๕. ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี........................ถนน.....................................ต าบล.............................................. 

อ าเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์........................................... 
๖. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจาก........................................................................................................ 

ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร..........ปี 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ................................................................................................................ 

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ 
๘. เอกสารหลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 

               รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป             ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ๑  ฉบับ 
               ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบับ                            ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
      ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ      ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ (จาก รพ.ของรัฐ) 
               หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ).................................................................................................... 

 
 
                                                    ลายมือช่ือ.................................................ผู้สมัคร 
                                                                 (...................................................) 
                                       ยื่นใบสมัครวันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. ................... 
 

แบบบันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ 
 
 
 ลงช่ือ...........................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
       (...........................................) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
วันท่ี............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
............................................................................. 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
      (.............................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
วันท่ี................./............................/..................... 

 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ น้ิว  


