
           
    

                    
 ประกาศโรงเรียนตะโหมด   

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 ต าแหน่ง  พนักงานบริการ (นักการภารโรง)   

........................................................ 
 ด้วยโรงเรียนตะโหมด สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พัทลุง มีควำมประสงค์ด ำเนินกำร
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ท ำหน้ำที่ พนักงำนบริกำร (นักกำรภำรโรง) จ ำนวน  ๑  อัตรำ    
 ดังนั้นอำศัยควำมตำมหนังสือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ. ๐๔๐๐๙ /ว๓๐๓๔ ลง
วันที่ ๑๘ มีนำคม  ๒๕๔๗ และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๒๙ /๒๕๔๖  ลงวันที่ ๘ 
กรกฎำคม  ๒๕๔๖  เรื่อง มอบอ ำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว และเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
บุคคล/ลูกจ้ำงชั่วครำว  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกำศรับสมัครบุคคล เพ่ือ
คัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ท ำหน้ำที่ พนักงำนบริกำร (นักกำรภำรโรง)  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 ๑.๑ ต ำแหน่ง   ลูกจ้ำงชั่วครำว  ท ำหน้ำที่  พนักงำนบริกำร (นักกำรภำรโรง)  จ ำนวน ๑ อัตรำ อัตรำ
ค่ำจ้ำง เดือนละ 7,500 บำท (มีประกันสังคม)   

     ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
 ๒.๑ มีสัญชำติไทย   

๒.๒ เพศชำย อำยุระหว่ำง 30 - 50 ป ี
 ๒.๓ ไม่เป็นผู้พิกำรมีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ๒.๔ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง 
 ๒.๕ ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกำรกระท ำผิดทำงอำญำ เว้นแต่โทษที่ได้
กระท ำผิดโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 ๒.๖  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษปลดออก  ให้ออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กำร 
ระหว่ำงประเทศ     

     ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 ๓.๑  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 ๓.๒  มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนงำนช่ำงพ้ืนฐำน เช่น งำนปูน งำนไม้ งำนไฟฟ้ำ งำนประปำ เป็นต้น 
 ๓.๓  มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เสียสละ  อดทน  มีควำมซื่อสัตย์ และรักงำนบริกำร  
 ๓.๔  มีไหวพริบและสำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้  มีเจตคติเชิงบวก และรักษำผลประโยชน์ให้กับ
โรงเรียน 
 ๓.๖  ชว่ยงำนโรงเรียนนอกเวลำรำชกำร เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมหรืองำนอ่ืนตำมโอกำสด้วยควำมเต็มใจ
และเต็มก ำลังควำมสำมำรถ 



    ๔. ขอบข่ายงานและหน้าที่  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 ๔.๑  ท ำหน้ำทีท่ ำควำมสะอำดบริเวณ อำคำรสถำนที่ ภำยในโรงเรียนตำมได้รับมอบหมำย 
 ๔.๒  ดูแลควำมเรียบร้อยของอำคำรสถำนที่ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน 
          ๔.๓  ดูแลรักษำควำมปลอดภัยทรัพย์สินของโรงเรียน 
          ๔.๔  ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง อำคำร และบริเวณโรงเรียน 
          ๔.๕  ให้บริกำรแก่คณะครูและบุคลำกรโรงเรียนตะโหมด 
          ๔.๖  งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

    ๕. การรับสมัคร  
 ๕.๑  วัน เวลำ ประกำศรับสมัคร รับสมัคร และสถำนที่รับสมัคร 
      ประกำศรับสมัครและรับสมัคร ระหว่ำงวันที่  1 – 4 มิถุนำยน 2564   เวลำ 08.30 - 16.30 น.   
ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล อำคำร 2 โรงเรียนตะโหมด   สอบถำมรำยละเอียด โทร. 0-7469-5392 

      ๖. เอกสารการสมัคร 
 ๖.๑ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ       จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.๒ ส ำเนำบัตรประชำชน       จ ำนวน ๑  ฉบับ 
 ๖.๓ ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.๔ รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด  ๑  นิ้ว  (ถ่ำยไม่เกิน  ๖  เดือน)     จ ำนวน  ๒  รปู 
 ๖.๕ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน        จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.๖ หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบผ่ำนงำน  ใบเปลี่ยนชื่อ 
      ทั้งนี้เอกสำรทุกรำยกำรให้มีกำรรับรองควำมถูกต้องและมีต้นฉบับส ำหรับตรวจสอบจะคืนให้ทันทีในวัน
สอบคัดเลือก เมื่อตรวจสอบว่ำส ำเนำถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆอัน
เป็นผลให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ์ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมก ำหนด หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรเป็นเท็จ 
โรงเรียนตะโหมด จะไม่พิจำรณำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภำยหลังมิได้ 

     ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก เรียงตำมล ำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ในวันที่  ๗  มิถุนำยน  ๒๕๖4  ณ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล อำคำร 2 โรงเรียนตะโหมด 

     ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือก 
 ด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำร สอบปฏิบัติและสัมภำษณ์  ตำมขอบข่ำยภำรกิจงำน ในวันที่ 8  มิถุนำยน  
๒๕๖4  ณ ห้องประชุมลำนขรี อำคำร ๓  โรงเรียนตะโหมด      

     ๙. การจัดล าดับผลการคัดเลือก 
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องผ่ำนคะแนนสอบคัดเลือกและ สัมภำษณ์  ตำมล ำดับคะแนนจำกมำกไปน้อย 

     ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก  
   ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนคัดเลือก ในวันที่ 9  มิถุนำยน  ๒๕๖4  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล อำคำร 2  
โรงเรียนตะโหมด   
 



     ๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน 
      โรงเรียนตะโหมด   ต ำบลแม่ขรี  อ ำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ พัทลุง 

     ๑๒. การท าสัญญาจ้าง 
 ๑๒.๑ จะท ำสัญญำจ้ำงผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกในวันที่ 10  มิถุนำยน  ๒๕๖4  โดยก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำง  
ตั้งแตว่ันที่ 11  มิถุนำยน  ๒๕๖4  โดยใช้ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกของโรงเรียนตะโหมด เป็นหนังสือเรียก
ตัวเพ่ือจัดจ้ำง จึงต้องเป็นหน้ำที่ของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกที่จะต้องทรำบประกำศกำรขึ้นบัญชี 
 ๑๒.๒  เมื่อถึงครึ่งปีและสิ้นปีงบประมำณ จะด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อผ่ำนกำร
ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนแล้วจึงจัดท ำสัญญำต่อเนื่อง 
 ๑๒.๓  กรณีท่ีตรวจสอบภำยหลัง พบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมก ำหนด จะไม่พิจำรณำจัดจ้ำง หรือ
ยกเลิกกำรจ้ำง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 
ประกำศ  ณ  วันที่  31  พฤษภำคม  2564 

  
 
ลงชื่อ        

                                                      

                                                          (นำงพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ) 
                                                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตะโหมด 
 

 
 
 
กลุ่มบริหำรบุคคลโรงเรียนตะโหมด 
โทรศัพท์/โทรสำร  ๐๗๔ – ๖๙๕ ๓๙๒ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคล เป็น ลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง  พนักงานบริการ (นักการภารโรง)   

โรงเรียนตะโหมด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พัทลุง 
 

รายการ วัน  เดือน ปี 

๑. ประกำศรับสมัคร 1 – 4  มิถุนำยน  2564 

๒. รับสมัคร 1 – 4  มิถุนำยน  2564 

๓. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 7  มิถุนำยน  2564 

๔. กำรคัดเลือก 8  มิถุนำยน  2564 

๕. ประกำศผลกำรคัดเลือก 9  มิถุนำยน  2564 

๖. ท ำสัญญำจ้ำง 10  มิถุนำยน  2564 

๗. เริ่มปฏิบัติงำน 11  มิถุนำยน  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางสอบ 
การคัดเลือกบุคคล เป็น ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง  พนักงานบริการ (นักการภารโรง)   

โรงเรียนตะโหมด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พัทลุง 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ/ประเมิน คะแนนเต็ม ห้องสอบ 

วันที่ 8 มิถุนำยน  ๒๕๖๓   เวลำ 
๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 

สอบปฏิบัติวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 

๑๐๐ คะแนน ห้องประชุม
ลำนขรี 

วันที่ 8 มิถุนำยน  ๒๕๖๓   เวลำ 
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

สอบสัมภำษณ์  ๑๐๐ คะแนน ห้องประชุม
ลำนขรี 

 
 


