
                                 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแก้ว 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

 สังกัดโรงเรียนบ้านหนองแก้ว 
****************** 

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแก้ว  ต าบลหนองแก้ว  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ  
จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ โดยคัดเลือกจากผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ 
หน้าที่ธุรการและเหมาะสมกับพื้นท่ีที่ไปปฏิบัติงาน 
 

อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ด่วนที่สุด  ที่  ศธ 04009/ว 5965  ลงวันที่  1 ตุลาคม  25๖๑  เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งก าหนดแนวทางการสรรหาและการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตรา
จ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรบัสมัคร     
        ชื่อต าแหน่ง  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน    
จ านวน   1  อัตรา       

 2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
       2.1  งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง  ๆ  
รวมทั้งระบบ  SmartArea 
       2.2  งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  คุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บ  รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
       2.3  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล  การส ารวจและ 
บันทึกข้อมูล  การจัดท ารายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ  ICT 
       2.4   งานการประสาน  ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ  ชุมชนและท้องถิ่น  
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ  หรือติดต่อราชการ 
                      2.5   งานอ่ืน ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
      3.1  มีวุฒิการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
      3.2  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
      3.3  คุณสมบัติทั่วไป 
             (1)  มีสัญชาติไทย 
             (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ในวันสมัครวันสุดท้าย 

/(3) ไม่เป็น..... 
  -2- 



  
             (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
              (4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
             (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง  
             (6)  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดจีนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
             (7)  ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  

                 4.  อัตราค่าจ้าง    
                        อัตราจ้างตามวุฒิวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  9,000.- บาท/เดือน  และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมร้อยละ  5  ของค่าจ้าง   

  5.  การรับสมัคร 
                        ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 
ตั้งแต่วันที่    22   ตุลาคม  256๑     ถึงวันที่  26 ตุลาคม   2561   ต้ังแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
                 6.  เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                          6.1  ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด          จ านวน  1  ฉบับ  
                6.2  ส าเนาวุฒิการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
                                 และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt)พร้อมฉบับจริง จ านวน 1  ฉบับ                                                                     
                          6.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)        จ านวน  1  ฉบับ   
           6.4  ส าเนาทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิล าเนาปัจจุบันของตนเอง       จ านวน  1  ฉบับ   
                          6.5  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล  (ถ้ามี)         จ านวน  1  ฉบับ   
           6.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการ  (ฉบับจริง)   
ออกไว้ไม่เกิน 1  เดือน           จ านวน  1  ฉบับ   
           6.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน        
6  เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน            จ านวน  3  รูป   

                          ทั้งนี้ ใหร้ับรองเอกสาร ที่ถ่ายส าเนาทุกฉบับด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่น ามาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม  ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นและ          
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  มิได้ และจะไม่ได้รับการพิจารณาจัดจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

     7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
                          จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติและหลักฐานถูกต้องภายในวันที่       
29  ตุลาคม  2560   ณ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว , ทางเว็บไซดโ์รงเรียนบ้านหนองแก้ว  http://data.bopp-
obec.info/web/?School_ID=1037750214  และ facebook โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 
 
 

                   /8.  วิธีการ… 
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                                           8. วิธีการคัดเลือก 
         จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  31  ตุลาคม 2560   โดยวิธีการสอบข้อเขียน  สอบ
ภาคปฏิบัติ  และสัมภาษณ์  รายละเอียดหลักสูตรแนบท้ายประกาศ   
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
9.1 การตัดสินผลการคัดเลือกให้เรียงตามล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับหากผลคะแนน 

รวมเท่ากัน  ให้ใช้ผลคะแนนการสอบข้อเขียนที่สูงกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า และหากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้
คะแนนเฉลี่ยสัมภาษณ์ที่สูงกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า และหากยังได้คะแนนเท่ากันอีกจึงให้ผู้ได้รับหมายเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับทีดี่กว่า 
                    9.2  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนในการสอบแต่ละภาค 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   

 10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ 
คัดเลือกภายในวันที่  31 ตุลาคม   2561  ณ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว , ทางเว็บไซด์โรงเรียนบ้านหนองแก้ว  
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750214  และ facebook โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 

        11. การขึ้นบัญชีและอายุการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
   11.1 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว   จะข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบัญชี 

รวม  มีก าหนด  1  ปี  นับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก หรือเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด  หรือมีการยกเลิกบัญชีเดิม  หรือมีการประกาศคัดเลือกใหม่      
                         11.2 นอกจากข้อ 11.1 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีกรณีใด            
กรณีหนึ่ง  ดังนี้ 

              (1)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวันเวลาที่ก าหนด 
              (2)  ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างไปแล้ว 
              (3)  ผู้นั้นขอสละสิทธิการสั่งจ้าง 
              (4)  ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลา 

 (ให้โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม) 

                 12.  การจัดจ้าง  
     12.1  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่สูงสุดลงมาตามล าดับตามจ านวน 

อัตราว่างในประกาศ  จะท าการโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  โดยจัดจ้างตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562  
      12.2  ในการจ้างจะด าเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้  เมื่อได้รับ
จัดสรรและอนุมัติเงินงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว 
      12.3 เมื่อมีต าแหน่งว่างคราวต่อไป โรงเรียนบ้านหนองแก้ว  จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก
ที่ข้ึนบัญชีไว้ตามล าดับที่เป็นหนังสือราชการเพ่ือให้มารายงานตัวท าสัญญาจ้างตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัครคัดเลือก 
 
 
 

/ทั้งนี้... 
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         ทั้งนี้  หากตรวจสอบพบภายหลังพบว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใด เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ประกาศ หรือเอกสารหลักฐานที่น ามาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม จะถูกยกเลิกประกาศผลการขึ้นบัญชี           
ของผู้นั้นทันที รวมทั้งกรณีท่ีได้จัดท าสัญญาจ้างไปแล้วด้วย จะถูกยกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้อยใดๆ 
ทัง้สิ้น 

ประกาศ  ณ  วันที่   16  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
  
       
                                

                                           (นายทวี  คลังทอง)                        
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบตัิงานธุรการโรงเรียน 
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 

************************** 

ประกาศรับสมัคร           วันที่  16  ตุลาคม 2561 

รับสมัคร   วันที ่ 22  ตุลาคม  2561  – วันที่ 26  ตุลาคม  2561   
                                         (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ  ภายในวันที่  29  ตุลาคม  2561   

ด าเนินการคัดเลือก  วันที ่30  ตุลาคม  2561   

ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2561   

รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง วันที ่ 1  พฤศจิกายน  2561    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



รายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองแก้ว   

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคนืครูให้นักเรียน  
 
 1.  ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 

วัน/เวลา วิชา คะแนน วิธีการสอบคัดเลือก 

วันที่  30 ตุลาคม  2561 
เวลา  09.00 - 11.00 น 
 
 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 

 
ภาค ก. 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
และเฉพาะต าแหน่ง 
ภาค ข. 
- ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

 

๑50 
 
 

50 

 
ข้อเขียนและปฏิบัติ 
 
 
สัมภาษณ์ 

     2.  หลักสูตรการสอบคัดเลือก  
          1. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๕0 คะแนน   
              ทดสอบความรู้  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

          1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
                 - ด้านความมเีหตุผล 
                 - ด้านจ านวนและตัวเลข 
                 - ด้านภาษา 
          1.2  ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
                                 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ฉบับที่ 2 
                                     พ.ศ. 2548 
                                  - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                   - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
          1.3   ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
          ทดสอบภาคปฏิบัติ  คะแนนเต็ม   ๕๐   คะแนน 
                  -  การใช้โปรแกรม  Microsoft     Word 
                                -   การใช้โปรแกรม   Excel 

                2. ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  50  คะแนน โดยวิธีการ  
สอบสัมภาษณ์   

 

 

 

 

 



 
(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตนเอง)     เลขประจ าตัวสอบ…….………………….. 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการการคืนครูให้นักเรียน 

สังกัดโรงเรียนบ้านหนองแก้ว 

1.   ชื่อและชื่อสกุล  (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………… 
2. สัญชาติ………….เกิดวันที่…….เดือน…………………พ.ศ…… …อายุ………ปี  (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) 
3. เลขที่บัตรประจ าตัวประจ าตัวประชาชน……………….……………….….ออก ณ ส านักงาน………………………..……… 

เมื่อวันที่……………เดือน…………..…………………..พ.ศ………………… 
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……………..…ถนน……………………………ต าบล………………….……อ าเภอ……….…………………….. 

จังหวัด………………………………..…….โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้………………………………………………..…………….. 
5. คุณวุฒิที่ใช้สมัคร………………………………………………สาขาวิชาหรือวิชาเอก………..……………………………………… 

ส าเร็จจากสถานศึกษา………………………………………………..…………………….ปี พ.ศ. …………….………………………. 
6. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 

 6.1  ส าเนาปริญญาบัตร       6.5  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล 
 6.2  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)    6.6  ใบรับรองแพทย์ 
 6.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)  6.7  รูปถ่าย   3  รปู 
 6.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน                                    6.8  หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ)…... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีข้าพเจ้าแจ้งไว้ใน  
ใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริง  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ 
 

                                          ลงชื่อ………………………….………………….ผู้สมัคร 

                                                                            ( ............................................................ ) 
                ยื่นใบสมัครวันที่………….เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2561 
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

       ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง  

       ครบถ้วนแล้ว 

        ลงชื่อ                                    ตรวจหลักฐาน 

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

        ต าแหน่ง…………………………………………… 

            วันที่.............เดือน ตุลาคม   พ.ศ.25๖๑ 

         ลงชื่อ                                 ผู้รับสมัครสอบ 

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

         ต าแหน่ง…………………………………………... 

            วันที่.............เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561 

     ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ 

     ส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 

        มีสิทธิ์สอบ 

   ไม่มีสิทธิ์สอบ  เพราะ…….………………….. 
………………………………………………. 

 ลงชื่อ 

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

 ต าแหน่ง…….………………………………………           

 วันที่.............เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561 



 

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

 
                    1.  ใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด                  จ านวน  1  ฉบับ  
           2.  ส าเนาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป และ 
                        ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt)   
                         พร้อมฉบับจริง             จ านวน  1 ฉบับ
     3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)        จ านวน  1  ฉบับ   
     4.  ส าเนาทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิล าเนาปัจจุบันของตนเอง                 จ านวน  1  ฉบับ   
                   5.  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล  (ถ้ามี)         จ านวน  1  ฉบับ   

     6. ใบรับรองแพทย์  ซ่ึงออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการ   
             (ฉบับจริง)  ออกไว้ไม่เกิน 1  เดือน          จ านวน  1  ฉบับ   

      7.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1  นิ้ว   
                         ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน          จ านวน  3  รูป  


