
 

 

 

 

 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  

-------------------------------------------------- 
 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก

และเลือกสรรบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ .ศ.๒๕๕๙  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการประเภททั ่วไป สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
       ๑.๑ กลุ่มงานบริการ  
   ๑.๑.๑ ต าแหน่งพนักงานธุรการ    จ านวน ๗ อัตรา 
   ๑.๑.๒ ต าแหน่งพี่เลี้ยง     จ านวน ๖ อัตรา 
  ๑.๑.๓ ต าแหน่งพนักงานพิมพ์    จ านวน ๑ อัตรา  
  ๑.๑.๔ ต าแหน่งช่างฝีมือทั่วไป    จ านวน ๑ อัตรา 
  ๑.๑.๕ ต าแหน่งพนักงานบริการ     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑.๑.๖ ต าแหน่งนายช่างโยธา    จ านวน ๑ อัตรา 

             ๑.๒  ขอบข่ายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

     ๑.๓  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
  ๑.๓.๑ ต าแหน่งในกลุ่มงานบริการ  
                   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา 
      อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๑๓,๘๐๐ บาท 
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)      
      อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๑๓,๐๑๐ บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๒๗๕ บาท 
           -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
      อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๑๑,๒๘๐ บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท 
          -  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๑๐,๔๓๐ บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท  

   

       สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักง านราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ 
๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๑  

๒. คุณสมบัติทั่วไป... 



 
-๒- 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกและ                 
เลือกสรรบุคคล 

           ๒.๑ เป็นผู ้มีคุณสมบัติทั ่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
           ๒.๒ ปัจจุบันเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ หรือ เงินรายได้                    
ของสถานศึกษาหรืองบบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หรือ เงินงบประมาณอ่ืน ๆ                     
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ย้อนหลัง ตามค าสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันเป็นเวลา                  
ไม่น้อยกว่า ๓๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร วันสุดท้าย ซึ่ง ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ มีคุณสมบัติ เฉพาะ                      
ส าหรับต าแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ดังนี้ 
 ๓.๑. ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕               
ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร               
ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยผู้สมัครคัดเลือกและ
เลือกสรรบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวันรับสมัครและวันสอบอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
  (๑) ให้ผู้สมัครทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในการติดต่อสมัคร  

(๒) ให้ผู้สมัครเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลาการรับสมัคร 
(๓) ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามเข้ามาในห้องการรับสมัคร  

 ๓.๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
     ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกันจ านวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และบัตรประจ าตัว
ผู้สมัคร ๒ รูป) 

        ๒. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา               
ตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร            
วันสุดท้าย อย่างละ ๑  ฉบับ 
                ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  อย่างละ ๑ ฉบับ 
ให้ผู้สมัครเขียน รับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย  
                  ๔. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕. หลักฐานอ่ืน เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ส าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เอกสาร
หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน ๑ ฉบับ 
    
 
 

๖. ส าเนาหลักฐาน... 
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  ๖. ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือในส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า                
๓ ปี ย้อนหลัง ตามค าสั่งหรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๖ เดือน                       
นับถึงวันปิดรับสมัคร ได้แก่ ส าเนาสัญญาจ้างหรือค าสั่งจ้าง หรือหนังสือรับรองการท างานจากผู้บังคับบัญชา                
(ในกรณีการจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับรองส าเนาถูกต้องในสัญญาจ้างทุกแผ่นด้วย) 

  ๗. เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินผลงานและศักยภาพ จ านวน ๓ เล่ม รายละเอียด
ตามแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๘. ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานจากต้นสังกัด (ตามข้อ ๓) ของผู้บังคับบัญชา 
จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมประทับตรา “ลับ” ตามเอกสารแนบที่ ๑  
***หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครน าเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริง มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร              
ในวันสมัครด้วย 

  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมรับสมัคร 
           ไม่มี 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร          
       ๓.๔.๑ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป                   
ตามประกาศนี้ ได้เพียง ๑ ต าแหน่งเท่านั้น        
       ๓.๔.๒ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเป็นความจริงทุกประการ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุกรณใีดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครการคัดเลือกและเลือกสรร อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล  
 ๔.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกและเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร www.bkkp.go.th 
 ๔.๒ การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
  ๔.๒.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน               
การคัดเลือกและเลือกสรร โดยจะเรียกรายงานตัว มาท าสัญญาจ้างตามต าแหน่งว่างที่ประกาศไว้ข้างต้น  
   ๔.๒.๒ ผู้ผ่านการสรรหาจะไม่ได้รับการจ้างตามประกาศ เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
    -  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด  
    -  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 

 
๕. หลักเกณฑ์... 

http://www.bkkp.go.th/
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๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะด าเนินการคัดเลือกและเลือกสรร
บุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ดังนี้ 

วันที่ด าเนินการ รายการ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

ระหว่างวันที่  
๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ภาค ก ประเมินผลงาน 
และศักยภาพ 

๕๐ การประเมินประวัติ
และผลงาน 

 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๒๕๖๓ 

ภาค ข ความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง 

๕๐ การสัมภาษณ์  

๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล จะต้องมีคะแนนรวม รวมทั้งภาค ก และภาค ข ไม่ต่ ากว่า             
ร้อยละ ๕๐ โดยจะเรียงล าดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล คะแนนรวมมากกว่าไปหาน้อยกว่า 
 ๒. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ดูจากคะแนนภาค ก ประเมิน     
ผลงานและศักยภาพ มากกว่าเป็นผู้ที่ล าดับดีกว่า 
 ๓. หากคะแนนภาค ก ประเมินผลงานและศักยภาพ รวมแล้วเท่ากัน ให้ดูจากคะแนน ภาค ข ความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง มากกว่าเป็นผู้ที่ล าดับดีกว่า 
          ๔. หากคะแนนภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง รวมแล้วเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับดีกว่า 
๗. หลักสูตรการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 

 หลักสูตรคัดเลือกและเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศนี ้

๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
และเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตามล าดับคะแนนสอบ ภายในวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ www.bkkp.go.th 

๙.  เงื่อนไขการจ้างและการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรร 
๙.๑ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 

ตามล าดับรายงานตัวและท าสัญญาจ้างกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก็ต่อเมื่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรอนุมัติ เงินงบประประมาณ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ผู้ผ่านการ
คัดเลือกและเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ยินยอมตามเงื่อนไขแห่ง
ประกาศนี้ทุกประการโดยไม่ขอโต้แย้งและเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 

๙.๒ กรณี... 
 
 

http://www.bkkp.go.th/
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๙.๒ กรณีที่ ได้ตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าผู้ ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรได้รายใด                        

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร หรือรายงานข้อมูลในเอกสารเป็นเท็จ จะถือว่าบุคคลนั้น                    
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
การคัดเลือกและเลือกสรรในครั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์ที่จะ
คัดเลือกและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมเสมือนหนึ่งเป็นข้าราชการ ดังนั้น หากมีบุคคลใด
บุคคลหนึ่งวิ่งเต้น หรือแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรได้โดยเรียกร้องค่าตอบแทนหรือไม่
ก็ดี อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด ให้ตระหนักว่าเป็นการหลอกลวง และหากภายหลังทราบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกและ
เลือกสรรไดร้ายใดมีพฤติกรรมดังกล่าวทางราชการอาจงดหรือเลิกจ้าง จะฟ้องร้องค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการมิได้ 

ทั้งนี้ การได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จะไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนเป็นข้าราชการในต าแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจบอกเลิกการจ้างโดย
ไม่ต้องแจ้งให ้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

       ประกาศ  ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

                       
                           (นายพิเชฐร์  วันทอง) 

                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ก าหนดการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

ก าหนดการ วันที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
ประกาศ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕       
รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ) ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและ
เลือกสรรบุคคล 

ภายในวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

ภาค ก : ประเมินผลงานและศักยภาพ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
ภาค ข : ความเหมาะสมต าแหน่ง (สอบภาษณ์) 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
                 จะเรียกตัวมาท าสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้รับอนุมัติงบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรยินยอม ตามเงื่อนไขแห่งประกาศนี้ทุกประการโดยไม่ขอโต้แย้งและเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น 
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บัญชีรายละเอียดรหัสต าแหน่งพนักงานราชการประเภทท่ัวไป  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕) 

กลุ่มงานบริการ จ านวน ๑๗ อัตรา  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง รหัสต าแหน่ง 
จ านวน
อัตรา 

โรงเรียน เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ พนักงานธุรการ ๑๐๑ ๗ 

๑. วัดประยุรวงศาวาส 
๒. โฆสิตสโมสร 
๓. สายน้ าทิพย์ 
๔. อนุบาลวัดนางนอง 
๕. วัดนาคปรก 
๖. พญาไท 
๗. พระยาประเสริฐ 
สุนทราศรัยฯ 

พ๑๐๑๖๐๕ 
พ๑๐๑๖๐๖ 
พ๑๐๑๖๐๗ 
พ๑๐๑๖๐๘ 
พ๑๐๑๖๓๐ 
พ๑๐๑๖๕๓ 
พ๑๐๑๖๕๔ 

 

๒ พ่ีเลี้ยง ๑๐๒ ๖ 

๑. วัดอุทัยธาราม 
๒. วัดโสมนัส 
๓. ประถมนนทรี 
๔. ไทยรัฐวิทยา ๗๕  
เฉลิมพระเกียรติ 
๕. ประถมทวีธาภิเศก 
๖. พระต าหนักสวน
กุหลาบ 

พ๑๐๐๐๑๗ 
พ๑๐๐๐๑๙ 
พ๑๐๐๐๒๑ 
พ๑๐๐๐๒๓ 

 
พ๑๐๐๐๒๕ 
พ๑๐๑๖๗๗ 

 

 
 
 
 

๓ พนักงานบริการ ๑๐๓ ๑  ๑. วัดนาคปรก พ๑๐๐๐๐๒  
๔ พนักงานพิมพ์ ๑๐๔ ๑ ๑. สพป.กทม. พ๑๐๐๐๑๔  
๕ ช่างฝีมือทั่วไป ๑๐๕ ๑ ๑. สพป.กทม. พ๑๐๑๕๗๘  
๖ นายช่างโยธา ๑๐๖ ๑ ๑. สพป.กทม. พ๑๐๐๐๐๓  

รวม ๑๗ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง   
 พนักงานธุรการ 
กลุ่มงาน   

บริการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่งลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัด

เตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐาน
ตรวจสอบได้  

(๒) รวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ  

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้เสนอแนะ
และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

๒. ด้านการบริการ 
 (๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
(๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
(๓) ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่   

ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง...  
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๔. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 

 
ชื่อต าแหน่ง   
 พ่ีเลี้ยง  
กลุ่มงาน   
 บริการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเลี้ยง ดูแลเด็กระดับประถม ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความรู้กับผู้ปกครอง  
๒. ตรวจสุขภาพอนามัยเด็กประจ าวัน ได้แก่ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง สังเกตสุขภาพอนามัย จัดระเบียบ           

ฝึกวินัยเด็ก บันทึกข้อมูลในแฟ้มประจ าตัวเด็ก  
๓. ส ารวจการเบิกจ่ายอุปกรณ์ประจ าตัวเด็ก     
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย         
 ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษา                
ไม่น้อยกว่ า ๑ ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่ า  ๓ ปี  ต่อจาก                          
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ 
 ๓. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 

 
ชื่อต าแหน่ง   
 พนักงานพิมพ์  
กลุ่มงาน   
 บริการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อความ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ช่วยงานธุรการ 
    และงานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน 
๒. ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง จัดเตรียมเอกสารการประชุม  
๓. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างอ่ืน  

 ๔. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องใช้อย่างอ่ืนที่มีไว้เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร 
     และการรวบรวมข้อมูล 
๔. ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel เป็นต้น 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่                
 ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษา                
ไม่น้อยกว่ า ๑ ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่ า  ๓ ปี  ต่อจาก                          
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 
 ๓. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 

 
ชื่อต าแหน่ง   
 พนักงานบริการ  
กลุ่มงาน   
 บริการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการ ต้อนรับ และรับรองแขกของหน่วยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่                
 ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษา                
ไม่น้อยกว่ า ๑ ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบั ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่ า  ๓ ปี  ต่อจาก                          
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 
 ๓. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 

 
ชื่อต าแหน่ง   
 ช่างฝีมือทั่วไป  
กลุ่มงาน   
 บริการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ เครื่องมือกล งานไม้ งานสี งานปูน งานสถานที่ เป็นต้น
 ๒. สนับสนุนการเตรียมวัสดุเพ่ือใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ ทอดลอง งานซ้อมแซม ดัดแปลง ประกอบ 
ติดตั้ง ตรวจเซ็ค งานระบบช่างต่างๆ   
 ๓. ดูแลเครื่องใช้ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ประปา หรือจัดท าประวัติการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ              
ของส านักงาน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่                
 ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษา                
ไม่น้อยกว่ า ๑ ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่ า  ๓ ปี  ต่อจาก                          
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 
 ๓. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง   
 นายช่างโยธา 
กลุ่มงาน   
 บริการ           
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้านช่างโยธา โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 

 (๑) ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง 
ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ  

(๒) ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายก าร เพื ่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

(๓) ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
(๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย  พร้อม

รายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
(๕) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง  

๒. ด้านการบริการ 
(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  

(๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป  เพื่อขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานโยธาและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงานและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง… 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้างในทางที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่  ก.ค.ศ. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค  วิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชา
อื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาส ารวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๔. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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หลักสูตรการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕) 

(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ๒ ส่วน ดังนี ้

ภาค ก  ประเมินผลงานและศักยภาพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
    พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนาตนเอง         ๑๐ คะแนน 
  ๒. ประสบการณ์การท างานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ๑๐ คะแนน 

    ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หรือสถานศึกษาในสังกัด      
๓. ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานจากต้นสังกัด  ๑๕ คะแนน 

  ๔. ผลงานและแนวคิดในการพัฒนางานในต าแหน่ง   ๑๐ คะแนน 
  ๕. การมาปฏิบัติงาน        ๕ คะแนน 

ภาค ข  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (๕๐  คะแนน)  โดยการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

   ๑. ประวัติส่วนตัว และประสบการณ์การท างาน   ๑๐ คะแนน 
  ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา     ๑๐ คะแนน 

  ๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์      ๑๐ คะแนน 
  ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ      ๑๐ คะแนน 
  ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ในการปฏิบัติงาน 

       ในต าแหน่งที่สมัครคัดเลือกและเลือกสรร    ๑๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑7- 

องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ส าหรับการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕)  

(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ๒ ส่วน ดังนี้ 

ภาค ก  ประเมินผลงานและศักยภาพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
๑ การพัฒนาตนเอง 

1.1 การศึกษาต่อ 
      ๑.๑.๑ คุณวุฒิในระดับที่สูงกว่าคุณวุฒิ
ที่สมัครตามต าแหน่ง 
      ๑.๑.๒ คุณวุฒิในระดับเดียวกับคุณวุฒิ
ที่สมัครตามต าแหน่ง 

๑.๒  การอบรม การพัฒนาหรือได้รับ
เกียรติบัตร จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ประกวด แข่งขัน ฯลฯ 
        ๑.๒.๑ มี 
        ๑.๒.๒ ไม่มี 

(๑๐ คะแนน) 
๕ คะแนน 
๕ คะแนน 

 
๔ คะแนน 

 
๕ คะแนน 

 
 

๕ คะแนน 
๔ คะแนน 

พิจารณาจาก 
   - เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา โดยให้รับรองส าเนาถูกต้อง 
เช่น วุฒิการศึกษา เกียรติบัตร ค าสั่ง 
เป็นต้น  

๒ ประสบการณ์การท างานในส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร หรือสถานศึกษา       
ในสังกัด    
๒.๑ ระยะเวลา ๗ ปีขึ้นไป  
 ๒.๒ ระยะเวลา ๕-๖ ปี  
 ๒.๓ ระยะเวลา ๓-๔ ปี  
 

(๑๐ คะแนน) 
 
 
 

๑๐ คะแนน  
๘ คะแนน  
๖ คะแนน  

 

พิจารณาจาก 
   - ประสบการณ์การท างาน            
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หรือ
สถานศึกษาในสังกัด ให้แนบส าเนา
สัญญาจ้าง หรือหนังสือรับรอง
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยให้
ผู้บังคับบัญชารับรองการท างาน  
ให้นับถึงวันรับสมัคร คัดเลือกวันสุดท้าย  
*เศษของปีตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปนับ 
เป็น ๑ ปี  

 

 

 

 

 

 

 

๓. ผลการประเมินพฤติกรรม... 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
๓ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

จากต้นสังกัด (ประเมินโดยทางลับ)         
ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
๓.๑ การอุทิศเวลาให้ราชการ 
๓.๒ ขยัน อดทน รับผิดชอบ 
๓.๓ การมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  
๓.๔ การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๓.๕ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม 
 

(๑๕ คะแนน) 
 
 

๓ คะแนน 
๓ คะแนน 
๓ คะแนน 
๓ คะแนน 
๓ คะแนน 

พิจารณาจากผลการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานจาก 
ต้นสังกัด 
วิธีการ 
   ๑. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด 
แบบประเมินตามแบบที่ สพป.
กรุงเทพมหานครก าหนดจากเว็บไซต์ 
www.bkkp.go.th ส่งให้ผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้ประเมิน               
และใส่ซองปิดผนึกประทับ ตรา”ลับ”
พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ  
   ๒. ผู้ส มัครน าผลการประเ มิน           
ยื่นพร้อมใบสมัคร ในวันที่สมัคร         

๔ ผลงานและแนวคิดในการพัฒนางาน 
ในต าแหน่ง 
๔.๑ ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
๔.๒ แนวคิดในการพัฒนางานให้ประสบ 
ผลส าเร็จ  
   

(๑๐ คะแนน) 
 

๕ คะแนน 
๕ คะแนน  

พิจารณาจาก 
   ๑. ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
   ๒. แนวคิดในการพัฒนางานใน
ต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
และเลือกสรร ให้ประสบผลส าเร็จ 
โดยเขียนให้สอดคล้องกับภาระงาน
ตามบทบาทหน้าที่โดยมีความยาว   
ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔ 

๕ การมาปฏิบัติงาน  
 (๑) ไม่เคยลาและไม่เคยมาสาย  
(๒) ลาไม่เกินก าหนดและไม่เคยมาสาย  
(๓) ลาไม่เกินก าหนดและมาสายไม่เกินก าหนด 
(๔) ไม่เป็นไปตามข้อ (๑) – (๓) 

(๕ คะแนน)  
๕ 
๔ 
๓ 
๒ 

พิจารณาจาก 
       ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รบัรอง
ข้อมูล จากบัญชีการลงเวลา        
มาปฏิบัติงาน ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยผูส้มัครสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที ่ 
สพป.กรุงเทพมหานคร ก าหนดจาก
เว็บไซต์ www.bkkp.go.th เอกสาร
แนบ ๒ 

 

 

 

ภาค ข... 

 

 

http://www.bkkp.go.th/
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ภาค ข  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (๕๐คะแนน)  โดยการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

  ๑. ประวัติส่วนตัว และประสบการณ์การท างาน   ๑๐ คะแนน 
  ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา     ๑๐ คะแนน 

  ๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์      ๑๐ คะแนน 
  ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ      ๑๐ คะแนน 
  ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ในการปฏิบัติงาน 

       ในต าแหน่งที่สมัครคัดเลือกและเลือกสรร    ๑๐ คะแนน 
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ชื่อ-ชื่อสกุล  ผู้รับการประเมิน..........................................................................................  ต าแหน่ง......................................................

โรงเรียน/หน่วยงาน..........................................................................  สังกัด...........................................................................................

ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่ง...................................................................................................................................................

(1) (2) (3)

มีพฤติกรมที่แสดงออก 
ระดับมาก
(3 คะแนน)

มีพฤติกรมที่แสดงออก 
ระดับปานกลาง 

(2 คะแนน)

มีพฤติกรมที่แสดงออก 
ระดับน้อย
(1 คะแนน)

1. การอุทศิเวลาใหร้าชการ

2. ขยัน อดทน รับผิดชอบ

3. การมีมนุษยสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน

4. การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม

5. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม

รวมคะแนน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

วันที.่.......พฤศจิกายน 2565
ต าแหน่ง.....................................................................
       (....................................................................)

ลงชื่อ..........................................................................

(ลับ)

แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิตัิงาน (ข้อ 3)

ค าชีแ้จง

ส าหรับประเมินผูร้ับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ระดับการปฏบิติั

รายการประเมิน

ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชีว้ัด  (ภาค ก)
ส าหรับการคัดเลือกและเลือกสรรบคุคล  เพ่ือจัดจ้างเปน็พนักงานราชการประเภททั่วไป 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผูร้ับการประเมิน (ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกด าเนินการกรอกข้อมูลในส่วนน้ี )

ส่วนที่ 2  ใหผู้้ประเมินท าเคร่ืองหมาย   ในช่องระดับการปฏบิติั ประเมินโดยเลือกระดับเดียวในแต่ละรายการประเมินที่ตรงกับ
พฤติกรรมการท างานของผู้รับการประเมิน
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แบบสรุปผลการประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัตงิาน (ข้อ 3) 

ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด (ภาค ก) 
ส าหรับการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจดัจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

ต าแหน่งที่สมัคร................................................................... 
 

 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล ............................................................................. 
สังกัด..................................................................................... 

ลับ 

ลับ 



เอกสารแนบ 2

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน

1

ลากิจ ลาคลอด ลาอุปสมบท มาสาย

โรงเรยีน/ส านักงานเขตพ้ืนที่..........................................................................................

ลาพักผ่อน
หมายเหตุ

‒ 22 –

บัญชสีรปุการลงเวลามาปฏบิัตงิาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ที่ ชื่อ - สกุล
ลาป่วย

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง 
 

ลงชื่อ...................................................................... 

   (.............................................................) 

ผู้อ านวยการ................................................................................... 
                     วันที่................./...................../พ.ศ.2565 



 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรบุคล เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 

กลุ่มงานบริการ ต าแหน่ง…………………………………… 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
1. ชื่อ - ชื่อสกุล............................................................................................................................................... 
2. สัญชาติ.............................. เกิดวันที่...............เดือน....................................พ.ศ. ................. อายุ................ปี 
3. เกิดที่จังหวัด................................................. ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่...............................  
 หมู่ที่............. ตรอก/ซอย.......................................... ถนน...................................... ต าบล............................. 
 อ าเภอ............................................. จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์..............................  
4. ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได(้เพื่อจัดส่งเอกสาร) บา้นเลขที่...............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย ..........................................    
    ถนน.............................. ต าบล.............................อ าเภอ................................ จังหวัด................................................       
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