
        
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดประชานิมิตร 
เรื่อง   การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา(แม่บ้าน) 

************************************** 

ด้วยโรงเรียนวัดประชานิมิตร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครเพ่ือ
คัดเลือกครูและบุคลากรเป็นพนักงานตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา อาศัยอ านาจตามค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6065/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง มอบอ านาจให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ละผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และตามบันทึกข้อความส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ นม 51008.01/3134 ลงวันที่ 10 
มิถุนายน 2563 เรื่อง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดประชานิมิตร จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนวัดประชานิมิตร สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง ดังนี้ 
  จ้างเหมาบริการแม่บ้าน    จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1 เพศหญิง 
 2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุไม่ต่ ากว่าง 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน  
สติไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่ 
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
  2.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
 

  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรคมายื่นในวันมาสมัครด้วย 
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3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

   3.1 โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา (แม่บ้าน) 
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      1) เพศหญิง 
      2) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
      3) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการท าความสะอาด
อาคารสถานที่ในสถานศึกษา  
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      รับผิดชอบงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารส านักงาน โดยการกวาด ถูพ้ืนภายในอาคาส านักงาน 
ห้องประชุม เป็นประจ าทุกวัน ท าความสะอาดกระจก หน้าต่าง ราวบันได บานประตูกระจกทุกบานภายในอาคาร
ส านักงาน ท าความสะอาดห้องน้ าด้วยการขุดถูล้างห้องน้ า เครื่องสุขภัณฑ์ ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้งานบ้านงานครัวให้
สะอาดอยู่เสมอ งานช่วยเหลือด้านธุรการ เช่น ถ่ายเอกสาร จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องดื่มรับรองผู้มาติดต่อราชการ  
หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ระยะเวลาจ้าง 
           การท าสัญญาจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563 
   อัตราค่าตอบแทน  (ค่าจ้าง) 
           อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 9,000 บาท 
    

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องบริหารงานทั่วไปโรงเรียนวัดประชานิมิตร  
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา  
08.30-16.30 น. โดยสอบถามรายละเอียดได้ท่ีโรงเรียนวัดประชานิมิตร โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๘๑๙  
 

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครโครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา(แม่บ้าน)  
  ผู้สมคัรต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับตัวจริงและส าเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้อง
พร้อมลงลายชื่อก ากับ มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
  1) ส าเนาวุฒิการศึกษา         จ านวน 1 ชุด  
  2) ส าเนาบัตรประชาชน        จ านวน 1 ชุด 
   ๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน 1 ชุด 
  4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป  

   5) ใบรับรองแพทย์ (จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน)    จ านวน 1 ชุด 
   6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน 1 ชุด 
 

6. วิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการจะท าการสรรหาและเลือกสรร โดยการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  

(สอบสัมภาษณ์) ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก) 
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7. ก าหนดประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนวัดประชานิมิตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 14 มิถุนายน 
2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประชานิมิตรและเว็บไซต์โรงเรียนวัดประชานิมิตร และเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อเอง 
 

8. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนวัดประชานิมิตร จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา  
09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนวัดประชานิมิตร อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของการประเมิน  

 

10. ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนวัดประชานิมิตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประชานิมิตรและเว็บไซต์โรงเรียนวัดประชานิมิตรหรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 044–461819 ในวันและเวลาราชการ โดยเรียงล าดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุด 
มาตามล าดับถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
 

11. เงื่อนไขการจ้าง 
 โรงเรียนวัดประชานิมิตร จะด าเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทาง

การศึกษา (แม่บ้าน) ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกแล้ว 

 อนึ่ง การคัดเลือกในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร ขอสงวนสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้าง และยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ท าสัญญาจ้างแล้ว 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป  
 
   ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 
 

 
          ลงชื่อ 
                  (นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์) 

       ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
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ปฏิทินก าหนดระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากร 
ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา (แม่บ้าน) โรงเรียนวัดประชานิมิตร 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี การด าเนินการ หมายเหตุ 
1 11 มิถุนายน 2563 ประกาศรับสมัคร  
2 12-13 มิถุนายน 2563 รับสมัคร เวลาราชการ 

08.30 - 16.30 น. 
2 14 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสรรหา 

และเลือกสรร 
 

3 15 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์  
4 15 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 

และเลือกสรร 
 

5 16 มิถุนายน 2563 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  
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ภาคผนวก ก 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดประชานิมิตร 

เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา(แม่บ้าน) 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 

************************ 
 

ประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง แม่บ้าน 
 โรงเรียนวัดประชานิมิตร มีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับ
การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับสมัคร ซึ่งจะท าการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เช่น ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา 
อุปนิสัย ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์ปฎิภาณไหวพริบ ความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะต าแหน่ง  
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 


