
 
ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติ หน้าท่ี นักการภารโรง(แม่บ้าน) 
--------------------------------- 

             ด้วย โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความประสงค์จะ
ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ี นักการภารโรง จำนวน  1 อัตรา ดังนั้น 
อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0527.6 / ว 31 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว หนังสือกระทรวงการคลังท่ี ศธ 0415/ว23  ลงวันท่ี 20 มีนาคมคม 
2546  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ  หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน ตาม
คำส่ังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 1120/2560 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างช่ัวคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ี นักการภารโรง (แม่บ้าน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร      
               รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งนักการภารโรง(แม่บ้าน) โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  
จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง วันละ  315 บาท  
 
           2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     

        2.1 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วน 
ราชการ พ.ศ. 2537 

           2.2 ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา 
           2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 

                       2 .4  ไม่ดำรงตำแหน่ งกำนัน  ผู้ใหญ่ บ้าน สารวัตรกำนัน  ผู้ช่วย ผู้ใหญ่ บ้าน  หรือแพทย์                         
ประจำตำบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 

           2.5 เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
   
 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
    3.1 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพท่ีปฏิบัติอยู่ 
    3.2 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี 
    3.3 อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ 
    3.4 หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ 
    3.5 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด ไม่ด่ืมสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่ค้าและ
ไม่เสพส่ิงเสพติดให้โทษ 
 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร      
 4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ท่ี ห้องธุรการ
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ในวันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 



4.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 

5.  เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
  5.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 

5.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
5.3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร 

พร้อมสำเนา  จำนวน 1  ฉบับ 
5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  3  รูป 
 5.5 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน    
 

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
  ประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2563         
ณ  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม   (หลังจาก 16.30 น. โรงเรียนจะโทร แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ มาสอบสัมภาษณ์ตามเวลาท่ี
กำหนด)  
             7.  วิธีการคัดเลือก  
           จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 
   7.1 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม      
พิจารณาจาก 
      -  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
      -  ปฏิภาณไหวพริบ 
       -  เจตคติในการบริการ 
      -  วุฒิภาวะ 
      -  ผลงานและประสบการณ์การทำงาน 
 

8.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
               8.1  ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  ใช้คะแนนเฉล่ียท่ีได้จากคณะกรรมการสอบคัดเลือกตามลำดับ
คะแนนสูงสุดลงไปและกรณีท่ีคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีลำดับเลขท่ีสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า 
              8.2  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนน ภายในวันท่ี 24 มิถุนายน 
2563  ณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  และขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้เป็นเวลา 2 ปี 
 
          9.  การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง    

9.1 จะดำเนินการทำสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง
(แม่บ้าน)ลำดับท่ี 1 ได้รับการคัดเลือกและเริ่มปฏิบัติหน้าท่ี ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

9.2  การจ้างตามข้อ 9.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่งนักการภารโรง(แม่บ้าน)  จัดทำสัญญา
จ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้   
ความสามารถ  ความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า 

 
 



 
9.3  เมื่อส้ินสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับความเห็นชอบเรื่องงบประมาณแล้ว 

จึงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 80) จึงจะทำสัญญา
จ้างในปีต่อไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  15 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

                                                       
                                  ลงช่ือ.............. .................................... 
               (นายสนอง  ศิลปกุล) 
                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติหน้าที่ นกัการภารโรง โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
………………………………………….. 

 
1. ช่ือ................................................นามสกุล...................................................สัญชาติ....................................  

เช้ือชาติ..................................นับถือศาสนา.................................สถานภาพ................................................. 
2. เกิดเมื่อวันท่ี..................................................................................อายุ.......................ปี  
3. เลขท่ีประจำตัวประชาชน.............................................................ออกใหท่ี้อำเภอ/เขต…………………………… 

วันเดือนปีท่ีออกบัตร..................................................................หมดอายุ..................................................... 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี........................หมู่ท่ี.......................ถนน................................................................... 

          ตำบล................................................อำเภอ...................................................จังหวัด.................................... 
          หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก............................................................................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์สำรองท่ีติดต่อได้สะดวก................................................................................................. 
5. สำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด จาก...................................................................................................................... 

ได้รับวุฒิการศึกษา......................................................สาขา......................................................................... 
6. เอกสารหลักฐานท่ีแนบใบสมัคร ซึ่งลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร 

รวม..............................ฉบับ ดังนี้ 
   (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ 
   (    )   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ 
   (    )   บัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  1  ฉบับ 
   (    )   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ จำนวน  3  รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) 
   (    )   ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1  เดือน      
                      (    )   หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อ ความใดเป็น เท็จหรือไม่ตรง                   
กับความเป็นจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
 
         (ลงช่ือ)..................................................ผู้สมัคร 
                 (...................................................) 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบ้ืองต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
  (    )  หลักฐานไม่ครบ คือ 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................                                                       
                   (ลงช่ือ)......................................................... 

                  (.....................................................) 
             วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ..................       

 
รูปถ่าย 


