
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร 
เรื่อง    รับสมคัรบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ลกูจ้างชั่วคราว 

--------------------------------- 
              ด้วยโรงเรียนบ้านนาสาร  อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 1   
อัตรา ดังนั้นจึงอาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่ 1120 / 2560 สั่ง  ณ 
วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน 1  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ต าแหน่งทีร่ับสมคัร 
 ต าแหน่ง นักการภารโรง กลุ่มบริหารทั่วไป   จ านวน 1 อตัรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท (แปด
พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

2. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัครเขา้รับการคัดเลือก 
  2.1  เพศชาย 
  2.2  มีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี   และไม่เกิน  45 ป ี
  2.3  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า 
  2.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณรหรือนักบวช 
  2.5  ไม่เป็นผู้มรี่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไรค้วามสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนหรือจิตไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
 

3.  คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง   
  3.1  มีความช านาญเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป งานคนสวน งานตัด ตกแต่งต้นไม้ สนามหญ้า  
  3.2  มีความขยัน  ซื่อสัตย์ สุจริต  เสียสละ อดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี
  3.3  มีความรบัผิดชอบต่องานในหน้าที ่
  3.4  อุทิศตน  ทุ่มเทเวลาใหแ้ก่ราชการ 
  3.5  หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ  
  3.6  ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท  ไม่ค้าและไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด     
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4.  วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร      
4.1  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก    ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงาน 

บุคคล  โรงเรียนบ้านนาสาร  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่  19 – 25  สิงหาคม  2562  
เวลา  08.30 – 16.30  น.  ตามวันและเวลาราชการ  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7734-1044  ต่อ 
31 

4.2  ผู้สมัครตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 
5.  เอกสารทีจ่ะต้องน ามายื่นในวนัสมคัรคัดเลือก   

3.1 ใบแสดงคุณวฒุิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
3.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร พร้อมส าเนา  

ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน  1  ฉบับ 
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี  และเป็นรูปถา่ย

ครั้งเดียวกัน จ านวน  1  รูป 
3.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้อง        

มีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน         
                3.6   ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ   ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน     
 

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก       
                 การประกาศรายชื่อจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   ภายในวันที่   26  สิงหาคม  2562     
ณ  โรงเรียนบ้านนาสาร  อ าเภอบ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 จะด าเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน  และสอบสัมภาษณ์     
                                                   

8.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     
 จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่    27  สิงหาคม  2562     ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป                 
ที่ โรงเรียนบ้านนาสาร  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 
            วัน  เวลา                  วิชาที่สอบ             คะแนนเต็ม 
วันที่ 27  สิงหาคม  2562  
09.00 น.  -  12.00  น. 
13.00 น. -  15.00 น. 

 
 ทดสอบการปฏิบัติงาน 
 สอบสัมภาษณ์ 

 
                 50 
                 50 

                    รวม                100 
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9.   เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบญัชีการคัดเลือก  

9.1  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  จะตอ้งได้คะแนนที่สอบคัดเลือกรวมกัน   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
60 ในกรณีที่มผีู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

 9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวม สูงสุด
ลงมา ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562    พร้อมท าสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณี
หน่ึง ดังนี้ 

  (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
             (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
            (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 

10.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
10.1  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก  เพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เรียงตามล าดับที่ได้รับการ 

คัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการ
เรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง 

10.2  การจ้างตามข้อ  10.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ   ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   จัดท าสัญญาจ้างในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้  ความสามารถความ
ประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง   อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

   10.3  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง  และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้าง 

     ประกาศ    ณ   วันที ่  13   สิงหาคม     พ.ศ.  2562 

           (ลงชื่อ)        
         (นายสมชาย  กิจคาม) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
 
 
 
 
 
 


