
 
 
 

ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยทางโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว       
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่ส านักงาน, เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ า และนักการภารโรง 
           ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ลูกจ้างช่ัวคราวอาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 1340/2560                       
ส่ัง ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจัดจ้าง 
1.1  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ    จ านวน  1  อัตรา 

1.1.1  อัตราเงินเดือน    7,500 บาท  (รวมประกันสังคม) 
           1.1.2    ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  ปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ ได้แก่ 
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยระบบ e-gp จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บรักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม 
 

1.2  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน   จ านวน  1  อัตรา 
1.2.1  อัตราเงินเดือน    7,500 บาท  (รวมประกันสังคม) 

           1.2.2    ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 
งานสารบรรณ งานบริการท่ัวไป เช่น การรับ – ส่ง ลงทะเบียน  ร่างหนังสือโต้ตอบ  จัดเตรียมการประชุม                 
การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน  
1. ไม่จ ากัดเพศ 
2. อายุ 20 – 50 ปี 
3.  วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ขึ้นไป  
4.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

1.3  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีสระว่ายน้ า   จ านวน  1  อัตรา 
1.3.1  อัตราเงินเดือน    7,500 บาท  (รวมประกันสังคม) 

           1.3.2    ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ า ท าความสะอาดสระว่ายน้ า 
และบริเวณโดยรอบ ดูแลความปลอดภัย ให้ค าแนะน าผู้มาใช้บริการใช้บริการสระว่ายน้ า ให้ปฏิบัติตามระเบียบ          
การใช้สระว่ายน้ า ปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามเวลา เปิด – ปิด ของสระว่ายน้ า และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง               
โดยเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ า  
1.  เพศชาย อายุ 20 – 50 ปี 
2.  วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ขึ้นไป  
3.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 



 1.4  ต าแหน่ง  นักการภารโรง  จ านวน  1  อัตรา 
1.4.1  อัตราเงินเดือน    7,000 บาท  (รวมประกันสังคม) 

         1.4.2    ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ต าแหน่งนักการภารโรง ท าความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานท่ี และดูแลทรัพย์สินทางราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนักการภารโรง 
  1. เพศชาย อายุ 20 – 50 ปี 

2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีท่ี 6 
3. มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถท างานกลางแจ้ง หรือใช้แรงงานได้ 
4. มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไม้ งานช่าง งานปูน หรืองานเกี่ยวกับ         

การดูแลซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์เบ้ืองต้น  

          2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร ส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  คุณสมบัติทั่วไป 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปี บริบูรณ ์
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือ           

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะการกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือ               
ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น      
ของรัฐ 

3. การรับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
3.1   วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร   

                   ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารการสมัคร และยื่นใบสมัคร ได้ต้ังแต่วันท่ี  25  พฤศจิกายน  –  3  ธันวาคม 2562 
ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบริหารงานบุคคล   โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  
ต าบลในเมือง   อ าเภอเมือง   จังหวัดล าพูน 

             3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
1) รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า   ขนาด 1 .5 *  2 นิ้ ว                  

โดยถ่ายไม่เกิน  6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน  (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา  ได้แก่  ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองวุฒิและระเบียน

แสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัครพร้อม           
ส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ฉบับ 

3) บัตรประจ าตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ  พร้อมส าเนาภาพถ่าย   จ านวน  1  ฉบับ 
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ฉบับ 
5) หลักฐานอื่น ๆ  พร้อมส าเนา  เช่นหนังสือรับรองการผ่านงาน ใบส าคัญการสมรส 

(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีท่ี ช่ือ – นามสกุล           
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ 1 ฉบับ 

  ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 



  3.3  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง                 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด           
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่ง ท่ีสมัครสอบ  อันมีผลท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามการสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้              
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ  จากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  มิได้ 

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ    โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน    
จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันท่ี  6  ธันวาคม  2562  ณ ห้องบริหารบุคคล 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน และทาง www.sby.ac.th 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้   

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
  1. สอบวัดความรู้ ความสามารถท่ัวไป           50   คะแนน   
  2. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง            50   คะแนน 
  3 ภูมิหลังและสัมภาษณ์                   50   คะแนน 

 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ า และนักการภารโรง 
  1. ภูมิหลังและสัมภาษณ์     100 คะแนน 

6.   ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก     

   วันท่ี  12  ธันวาคม  2562   เวลา 08.30 – 16.30  น. 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ        

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

8.  การประกาศรายชื่อและบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
            โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 13 ธันวาคม   2562   

ณ  ห้องบริหารงานบุคคล  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน และทาง www.sby.ac.th 

  9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
         ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องท าสัญญาจ้างตามโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน  ก าหนดซึ่งจะแจ้ง                 

ให้ทราบภายหลัง  

หมายเหตุ  :  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ                
ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

                                                       ประกาศ  ณ  วันท่ี  22 พฤศจิกายน  2562 

 

                                                                     (นายขุนหาญ   นิตตา) 
                                                      รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

http://www.sby.ac.th/
http://www.sby.ac.th/

