
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

(ฉบับที่ 12) 
  ................................... 

 

            ด้วยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร          
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน                             
สลกบาตรวิทยา  สังกดัเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร 
  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  29/2546      
สั่ง  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ.2546  และหรือค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่  44/2546 
สั่ง  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ.2546  เรื่อง  มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน  เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว            
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2547  และคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 จึงประกาศ รับสมัครบุคคล        
เพ่ือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ช่ือต าแหน่ง  กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 
 1.2  กลุ่มงาน  แผนงานและงบประมาณ 
 1.3  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 1.4  อัตรา จ านวน  1  อัตรา 
 1.5  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ  11,500  บาท/เดือน 
 1.6  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว 
 1.7  ระยะเวลาการจ้าง  เริ่มจ้างได้ต้ังแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลบังคับจนถึงวันที่  30  กันยายน  2565 
และจะมีการประเมินว่าจ้างต่อไปหรือไม่ เป็นปีๆ ไป  ตามความจ าเป็นตามโครงการนี้  จะไม่มีข้อผูกพันที่จะ
น าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1  มีสัญชาติไทย 
  2.1.2  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
  2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.1.4  ไม่เปน็ผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.1.5   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 
 



 
  2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษวินัยร้ายแรง ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ทั้งนี้  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น 
 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  2.21  เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวสฺ.)ขึ้นไป  สาขาการบัญชี/การเงิน 
3.  การรับสมัคร 
 3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีโรงเรียนสลกบาตรวิทยา 
ต าบลสลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร  ตั้งแต่วันที่  30  พฤษภาคม -  6  มิถุนายน  2565  
ตั้งแต่เวลาเวลา  09.00 – 16.00  น. เว้นวันหยุดราชการ 
 3.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นด า  ขนาด  1×1.5  นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน   
6  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  2  รูป 
  3.2.2  วุฒิบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  ฉบับจริงและส าเนาภาพถ่ายจ านวน  1  ฉบับ  โดยจะต้องส าเรจจการศึกษา  
และได้รับอนุมัติ  จากผู้มีอ านาจอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
  3.2.3  บัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนา อย่างละ  1  ฉบับ   
  3.2.4  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  3  (พ.ศ.2535) 
  3.2.5  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล                    
(ในกรณีที่ชื่อ-สกุล  ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1  ฉบับ 
 3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร  อันมี
ผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เขา้รับการเลือกสรรครั้งนี้  เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร 
  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร   
ในวันที่  7   มิถุนายน  2565  เวลา  09.00  น. ณ  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  
 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ก.ภาคความรู้ความสามารถ 
    1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    2.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
    3.  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
ข.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
        1.  สัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 

รวมทั้งสิ้น 100  
 
6.  วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 

วันประเมินสมรรถนะ เวลา สมรรถนะ 
8 มิถุนายน  2565 09.00 – 10.30  น. -  ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป 

-  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 -  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

11.00 – 12.00  น. -  ด้านความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  (สัมภาษณ์) 
 
  ส าหรับสถานที่  เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ             
เข้ารับการเลือกสรร 
7.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมกันแล้ว
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50 
8.  การจัดล าดับท่ี 
  จะจัดล าดับที่ผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามล าดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับหาก
ได้คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ได้คะแนนรวมในการสอบข้อเขียนสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ สูงกว่า  หากยังได้คะแนน
เท่ากันอีกจะให้ผู้มีเลขประจ าตัวสอบที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
9.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ภายในวันที่  10  มิถุนายน  
2565  ณ  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร และจะข้ึนบัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรรไว้มีก าหนด  1   เดือน  นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี   
 
 
 
 



 
 
10.  เงื่อนไขการจ้างและการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  10.1  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  จะแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรร      
มารายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างไว้ในประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  เป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการเลือกสรร     
ที่ตอ้งรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  และมารายงานตัวให้ทันตามก าหนด 
  ส าหรับการเรียกตั วผู้ ผ่ านการเลื อกสรรที่ ขึ้ นบัญ ชี ไว้ม าท าสัญ ญ าจ้ างในค รั้ งต่ อ ไป                        
โรงเรียนสลกบาตรวิทยาจะท าหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตามล าดับที่จะท าสัญญาจ้างเป็นรายบุคคล 
โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ที่ผู้ผ่านการเลือกสรรระบุไว้ในใบสมัคร 
  10.2  ผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องจัดท าสัญญาจ้างที่สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีภายในวันที่ที่โรงเรียนสลกบาตรวิทยาก าหนด 

10.3 . ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืน                 
จะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

           ประกาศ   ณ   วันที่   23  พฤษภาคม   พ.ศ. 2565 

  
 

    
 
             

     (นางสาวณภาวดี  วันนู) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา 
 
                                                                                                                                     


