
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
   เร่ือง    รับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง 

--------------------------------- 
    ดว้ย โรงเรียนหนองห้ิงพิทยา  มีความประสงคจ์ะด าเนินการรับสมคัรคดัเลือก บุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้ง
ชั่วคราว ปฏิบตัิหน้าที่นักการภารโรง   ดังนั้น อาศยัความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวนัที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน       ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สัง่  ณ วนัที่   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เร่ือง มอบอ านาจปฏิบตัิราชการแทน
เก่ียวกับลูกจา้งชั่วคราวและหลกัเกณฑ์และหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบตัิการบริหารงานบุคคล : ลูกจา้งชั่วคราว สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพือ่จา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว
รายเดือน ปฏิบตัิหนา้ที่นกัการภารโรง (โครงการคืนครูใหน้กัเรียน)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ต าแหน่งที่รับสมัคร      
                    รับสมคัรเพือ่จา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว  ต  าแหน่งนกัการภารโรง (โครงการคืนครูใหน้กัเรียน)  จ  านวน  
๒ อตัรา  อตัราค่าจา้ง  เดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท 

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคดัเลือก     
๑.๑  มีคุณสมบติัทัว่ไปตามขอ้ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจา้งประจ าของส่วน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   ๑.๒  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต ่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๒๑) หรือเทียบไดไ้ม่ต  ่ากวา่น้ี  
   ๑.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนกับวช 
   ๑.๔  ไม่ด ารงต าแหน่งก านนั   ผูใ้หญ่บา้น สารวตัรก านัน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หรือแพทยป์ระจ าต  าบล  

สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ๑.๕  เพศชาย   อายตุั้งแต่  ๒๕   ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
   ๑.๖  มีความรู้ทางดา้นช่างปูน  ช่างไม ้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจดัสวนและสามารถซ่อมบ ารุง

เคร่ืองช่างได ้จะไดรั้บพจิารณาเป็นกรณีพเิศษ 
 

 
 
 



๒.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
 ๒.๑ ผู ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับ เอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่                

โรงเรียนหนองห้ิงพทิยา  ต  าบลท่ากกแดง  อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ  ระหวา่งวนัที่ ๑-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ตามวนัและเวลาราชการ  

๒.๒  ผูส้มคัรตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมคัรต่อเจา้หนา้ที่รับสมคัร 

๓.  เอกสารที่จะต้องน ามาย่ืนในวนัสมัครคดัเลือก   
  ๓.๑ ใบแสดงคุณวฒิุทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ  านวน  ๑  ฉบบั 
๓.๒ ทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นพร้อมส าเนา  จ  านวน  ๑  ฉบบั 
๓.๓  บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนใดที่ทางราชการออกให ้ซ่ึงติดรูปถ่ายของผูถื้อบตัร 

พร้อมส าเนา  ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั จ  านวน ๑  ฉบบั 
๓.๔  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิวซ่ึงถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 

และเป็นรูปถ่ายคร้ังเดียวกนั จ  านวน  ๒  รูป 
๓.๕ ในกรณีช่ือ – ช่ือสกุล วนัเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมคัรไม่ตรงกนั  

จะตอ้งมีหนงัสือรับรองจากนายทะเบียนของที่วา่การอ าเภอเป็นผูรั้บรองวา่เป็นบุคคลคนเดียวกนั 
 ๓.๖ ใบรับรองแพทย ์ไม่เกิน ๑ เดือน                

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้ารับการคดัเลือก       
 การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก ภายในวนัที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑  ณ โรงเรียนหนองห้ิงพทิยา  ต  าบลท่ากกแดง  อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ 

๕.  หลักสูตรและวิธีการคดัเลือก  
 จะด าเนินการคดัเลือกโดยการทดสอบการปฏิบตัิงาน และสอบสมัภาษณ์     

๖.  วันเวลาและสถานที่คดัเลือก     
 จะด าเนินการคดัเลือกในวนั ๒๔ ที่ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ที่ โรงเรียนหนองห้ิงพทิยา   
ต าบลท่ากกแดง  อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ   ตามตารางการคดัเลือกดงัน้ี 
 

            วนั  เวลา วชิาที่สอบ คะแนนเตม็ 
วันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ น.  –  ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไป  

 
ทดสอบความรู้ทัว่ไป 
ทดสอบการปฏิบตัิงาน 
สอบสมัภาษณ์ 

 
๕๐ 
๑๐๐ 
๕๐ 

รวม ๒๐๐ 
 



 
๗.  เกณฑ์การตัดสินการขึน้บัญชีและการยกเลกิบัญชีการคดัเลือก  

          ๗.๑   ผูท้ี่ถือวา่เป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  จะตอ้งไดค้ะแนนที่สอบคดัเลือก ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๕๐  
ในกรณีที่มีผูไ้ดค้ะแนนรวมกนัเท่ากนั จะจดัล าดบัที่โดยใหผู้ท้ี่ไดค้ะแนนผลการ  ทดสอบการปฏิบติังาน 
มากกวา่อยูใ่นล าดบัที่ดีกวา่ หากยงัคะแนนเท่ากนัใหใ้ชว้ธีิการสุ่ม(จบัสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

          ๗.๒   จะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกตามขอ้  ๗.๑ โดยเรียงตามล าดบัจากผูไ้ดค้ะแนน 
รวมสูงสุดลงมา  ภายในวนัที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พร้อมท าสญัญา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบญัชี
ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี 

             (1)  ผูน้ั้นไดรั้บการจา้งตามต าแหน่งที่ไดรั้บการคดัเลือกไปแลว้ 
             (2)  ผูน้ั้นขอสละสิทธ์ิในการจา้ง 
            (3)  ผูน้ั้นไม่มารายงานตวัรับการจา้งตามก าหนด 

 ๘.  การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง    
๘.๑  จะด าเนินการจา้งผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชั่วคราวปฏิบติัหน้าที่นักการ

ภารโรงเรียงตามล าดับที่ได้รับการคดัเลือก ส าหรับการเรียกตวัผูไ้ดรั้บการคดัเลือกมารับการจา้งคร้ังแรกให้ถือ
ประกาศขึ้นบญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นการเรียกตวัมาท าสญัญาจา้ง 

๘.๒  การจา้งตามขอ้ ๘.๑ ไม่มีขอ้ผูกพนัต่อเน่ืองที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการหรือขา้ราชการ ผูไ้ดรั้บการจา้งต าแหน่งนกัการภารโรง  จดัท าสญัญา
จ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู ้ขาดคุณสมบัติตามที่ก  าหนด หรือมีความรู้  
ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผูมี้อ  านาจในการจา้ง อาจสั่งเลิกจา้ง  โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูรั้บจา้งทราบ
ล่วงหนา้ 

๘.๓  เม่ือส้ินสุดสญัญาจา้ง และจะจดัจา้งต่อไป จะตอ้งไดรั้บแจง้เร่ืองงบประมาณแลว้  แลว้
จึงท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูรั้บจา้ง 

ประกาศ    ณ   วนัที่   ๓๑   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

                               (นายเถลิง  ศรีนนท)์ 
                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองห้ิงพทิยา 

 
 

โทร. ๐๘๗ ๒๑๔๔๕๒๔ (รอง พทิกัษ ์ พลเยีย่ม)   
 



ใบสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
โรงเรียนหนองห้ิงพทิยา  ต  าบลท่ากกแดง  อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ    

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑  
………………………………………….. 

        เขียนที่……………………………………….. 
วนัที่............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

 
 ขา้พเจา้..................................................................อาย.ุ............ปี  วนั/เดือน/ปี เกิด....................................
อยูบ่า้นเลขที่..............หมู่ที่...............ต  าบล................................อ  าเภอ.................จงัหวดั........................................
รหสัไปรษณีย.์.................โทรศพัท.์.......................................ปัจจุบนัประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หยา่ร้าง   
 มีความประสงคส์มคัรเขา้รับการคดัเลือกเพือ่เป็นลูกจา้งชัว่คราวปฏิบตัิหนา้ที่นกัการภารโรง  โดยได้
ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนหนองห้ิงพทิยา  ต  าบลท่ากกแดง  อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ 
เรียบร้อยแลว้  พร้อมน้ีไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัรมาดว้ย  ดงัน้ี 
  (    )   ใบแสดงคุณวฒิุทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบบั 
  (    )   ทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น พร้อมส าเนา จ านวน  ๑   ฉบบั 
  (    )   บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมส าเนาทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั   จ  านวน  ๑  ฉบบั 
  (    )   รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว ถ่ายไม่  ๖ เดือน 
          และเป็นการถ่ายในคร้ังเดียวกนั   จ  านวน  ๒  รูป 
  (   )   ใบรับรองแพทย ์ไม่เกิน ๑ เดือน                

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 
 
         (ลงช่ือ)..................................................ผูส้มคัร 
               (...................................................) 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ไดต้รวจสอบคุณสมบติัพร้อมเอกสารหลกัฐานเบื้องตน้แลว้ ปรากฏวา่ 
  (    )  หลกัฐานครบถว้น  (    )  หลกัฐานไม่ครบ 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  (    )  เห็นควรให้รับสมคัร (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิม่เติม 

                 (ลงช่ือ)..................................................เจา้หนา้ที่ผูส้มคัร 
                                             (..................................................) 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕  น้ิว 


