
 
 
 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขส าราญ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

----------------------------------------------------- 
 

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓  
จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืน
ครูให้นักเรียน  จ านวน  ๑  อัตรา  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  
๑๓๔๐/๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.รายละเอียดการจ้าง  และสถานที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน    

๒.ระยะเวลาการจ้าง  และสถานที่ปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานจริง  ถึงวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปฏิบัติงาน  ณ  

โรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ  ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  
๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี ้

๓.๑  งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ  
รวมทั้งระบบ E-office   การท าลายเอกสาร 
                  ๓.๒  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล 
การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

๓.๓  งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆชุมชนแล 
ท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

๓.๔  งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๔.คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก 

๔.๑.  สัญชาติไทย 
          ๔.๒  อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี                     
                   ๔.๓  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)ข้ึนไป      
                   ๔.๔  มีความประพฤติเรียบร้อย  สุขภาพแข็งแรง  เหมาะสมกับต าแหน่งที่รับผิดชอบมี
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 



                    ๔.๕  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  วิกลจริต
หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ 
                  ๔.๖  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคย
ถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระท าผิดตามกฎหมาย 
        ๔.๗  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        ๔.๘  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุด 
                 ๔.๙  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่เจ้าหน้าที่
ธุรการเป็นอย่างดี 
     ๕.  อัตราค่าจ้าง   

ค่าจ้างในอัตราเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท 
๖.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียน
บ้านหนองก่ีสุขส าราญ  ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๒๑  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ในวันและเวลาราชการ 

๗. เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  ๗.๑  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด 
  ๗.๒  ส าเนาการจบการศึกษา  หรือปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาโดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการส าเร็จภายในวัน
เปิดรับสมัครวันสุดท้าย  และระเบียนสะสมผลการเรียน  ซึ่งระบุวิชาเอก  ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 
  ๗.๓  บัตรประจ าตัวประชาชน  (ที่ยังไม่หมดอายุ)  ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๗.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๗.๕  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็น

โรคต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยโรค  พ.ศ.  ๒๕๔๙  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๗.๖  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายไม่เกิน  ๖ 

เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
๗.๗  หลักฐานอื่น ๆ เช่น  หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ใบส าคัญการสมรส  

ใบส าคัญการหย่า(ถ้ามี)  ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๘. เงื่อนไขการสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียนต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรง
ตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   



และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ  
โรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ  จะไม่พิจารณาจ้าง  จะเรียกร้องสิทธิใดมิได้ 

๙. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  ๒๒ 
พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ  ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองก่ี  
จังหวัดบุรีรัมย์   

๑๐.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ  จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ดังนี้ 
  ๑๐.๑  ภาคความรู้  ความสามารถ  (คะแนน ๕๐  คะแนน) 
            ๑๐.๑.๑  ความสามารถทางภาษา  การคิด  ภาระงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกจ้างชั่วคราว  (คะแนน  ๓๐  คะแนน) 
     ๑๐.๑.๒  การสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์  (การพิมพ์หนังสือราชการ) (คะแนน  
๒๐  คะแนน) 
            ๑๐.๒  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนน  ๕๐  คะแนน)   
                     ประเมินความเหมาะสมของบุคคล  (สัมภาษณ์)  โดยประเมินจาก      

      ๑๐.๒.๑ พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา  (คะแนน  ๑๐  คะแนน) 
     ๑๐.๒.๒ พิจารณาจากบุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  (คะแนน  ๑๐  คะแนน) 
     ๑๐.๒.๓ พิจารณาจากความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ (คะแนน  ๑๐  คะแนน) 
     ๑๐.๒.๔ พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ  (คะแนน  ๑๐  คะแนน) 
     ๑๐.๒.๕ พิจารณาจากเจตคติ  อุดมการณ์  (คะแนน  ๑๐  คะแนน) 

 ๑๑. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี เวลา การคัดเลือก คะแนนเต็ม 
๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

 
 
๑๓.๓๐  น.เป็นต้นไป 

ภาคความรู้ความสามารถ(สอบ
ข้อเขียน/ปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์) 
 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง
(สัมภาษณ์) 

๕๐  คะแนน 
 
 
๕๐  คะแนน 

ส าหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ๑๒. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ  และความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ต้องได้คะแนนไม่

ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  ของแต่ละภาค  และรวมกันทุกภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้
คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนรวม



เท่ากันให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาคความรูความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้า
ยังได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้เลขท่ีประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่สูงกว่า  
การตัดสินถือเป็นอันเด็ดขาด  จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  มิได้ 

 ๑๓.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ จะประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ณ  โรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะประกาศ
เรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี  นับ
แต่วันประกาศคัดเลือก 

 ๑๔.  การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๑  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง  ใน  วัน  เวลาที่ก าหนด 
  ๑๔.๒  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
  ๑๔.๓  ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง 
  ๑๔.๔  บัญชีผูผ้่านการคัดเลือกครบก าหนดเวลา  ๒  ป ี
  ๑๔.๕  หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอัน

ยกเลิก 
 ๑๕.  การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการท าสัญญาจ้าง 
 การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้ประกาศการคัดเลือกและขึ้นบัญชีของ

โรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ  เป็นหนังสือเรียกตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบ
ประกาศการขึน้บัญชี  ส าหรับการเรียกตัวครั้งต่อๆ ไป  จะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยทาง
จดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุในใบรับสมัคร  ทั้งนี้ในวันที่จัดท าสัญญาจ้าง  ผู้รับจ้าง
จะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างของหน่วยงานใด ๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างตาม
ก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้าง  โรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ  จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกล าดับที่
ถัดไปเพ่ือท าสัญญาจ้างต่อไป  และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดในภายหลังมิได้ 

  
                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
  
 
                                                            (นายชาติชาย  สิทธิธรรม) 

                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ 



ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขส าราญ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขส าราญ  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 
-------------------------------------------------- 

 
วันที่  ๑๒   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑           ประกาศรับสมัคร 
วันที่  ๑๓ – ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
      ณ โรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ (ในเวลาราชการ) 
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ/สัมภาษณ์ 
วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
   

รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง(ล าดับที่  ๑)  เมื่อได้รับแจ้งหนังสือจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๓  และเริ่มปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ใบสมัคร.................. 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน     
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขส าราญ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 

 

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล............................................... ................. 
      สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา............. ............................. 
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุ..........ปี............เดือน............วัน  
๓. เกิดท่ีต าบล....................................อ าเภอ........................................จังหวัด............ ....................... 
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน......................................ออก  ณ  ส านักงาน...................................           

เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................ 
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ต าบล.................................... .......... 

อ าเภอ..................................จงัหวัด....................................โทรศัพท์............................ ............... 
๖. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก.................................................................................................. ...... 

ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วชิาเอก..............................................หลักสูตร. .........ปี 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ..................................................................................................... ........... 

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน               
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๓ 

๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร 
               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 
               หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)................................................................................................ .... 

 
                                                    ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร 
                                                                 (...................................................) 
                                       ยื่นใบสมัครวันที่............เดอืน.........................พ.ศ. .................... 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ 
 
 ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
       (...........................................) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
............................................................................. 
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
      (.............................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่................./............................/..................... 

 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ น้ิว  


