
 
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัตหินา้ที่นักการภารโรงในสถานศึกษา 

--------------------------------- 

             ดว้ย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว629ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่องแนวทางการ  

สรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขัน้พื้นฐาน  ที่ 512/ 2559 สั่ง  ณ วันที่ 28 กันยายน 2559  เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวจึงประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้

                 ต าแหนง่ท่ีรับสมัคร      

                    รับสมัครบคุคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหนง่นักการภารโรง  ปฏิบัตหินา้ที่ในโรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  อ าเภอแม่จัน  จ านวน 2 อัตรา  

อัตราค่าจ้าง เดอืนละ  9,000 บาท 

           1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     

       1.1    มีคุณสมบัตทิั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ พ.ศ. 2537 

           1.2    วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป 

           1.3    ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 

                       1.4   ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน  หรือแพทย์                        

ประจ าต าบล  สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบล 

           1.5  เพศชาย   อายุไม่ต่ ากวา่ 18  ป ีบริบูรณ ์มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย 

           1.6  มีความรู้ ความสามารถและความช านาญทางช่างไม้ ช่างปูน  ช่างประปา ช่างไฟฟ้า 

ที่จะซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได ้และมีความสามารถในการจัดสวน จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

    2.1 มีความช านาญเกี่ยวกับงานช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า 

    2.2 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสยีสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัตอิยู่ 

    2.3 มีความรับผิดชอบตอ่งานในหนา้ที่ 

    2.4 อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ 

    2.5 หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ 

    2.6 สามารถนอนเวรกลางคืน รักษาสินทรัพย์ของทางราชการ ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้าของวันใหม่ 

    2.7 ไม่ดื่มสุราเป็นอาจณิ ไม่เสพสารพิษตอ่จิตประสาท ไม่ค้าและไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ 
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3.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      

 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและย่ืนใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างในวันท่ี 9 - 23 สิงหาคม 

2562 ในวัน และเวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

3.2  ผู้สมัครตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมัครตอ่เจ้าหนา้ที่รับสมัคร 

4.  เอกสารท่ีจะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลอืก   

  4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 

4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 

4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งตดิรูปถ่ายของผู้ถือบัตร 

พร้อมส าเนา  ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลัง จ านวน 1  ฉบับ 

4.4  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และเป็น

รูปถ่ายครั้งเดยีวกัน จ านวน  3  รูป 

4.5 ในกรณีช่ือ – ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมี

หนังสอืรับรองจากนายทะเบียนของที่วา่การอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 

 4.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดอืน                

5.  การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก       

 การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิ์เขา้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562  

ณ โรง เรี ยนบ้านแม่ จัน ( เ ชียงแสนประชานุสาสน์ )  อ า เภอแม่จั น  จั งหวัด เ ชียงราย และทางเ ว็บ ไซต ์

http://www.baanmaechan.ac.th/site 

           6.  วิธีการคัดเลือก  

           จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 

ดังนี ้

   6.1 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสน

ประชานุสาสน์) พิจารณาจาก 

      - บุคลกิภาพและท่วงทีวาจา 

     - ปฏิภาณไหวพริบ 

      - เจตคติในการบริการ 

     - วุฒิภาวะ 

     - ผลงานและประสบการณ์การท างาน 

   6.2 ภาคปฏิบัต ิ(50 คะแนน) เวลา 13.00 น – 16.00 น เวลา 3 ช่ัวโมง  

                  ตามทีโ่รงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  ก าหนด 

 

 

  

http://www.baanmaechan.ac.th/site
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         7.  วัน เวลาและสถานท่ีคัดเลือก  

      จะด าเนนิการคัดเลอืก วันที่  26 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุ-

สาสน์) ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 

            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

26  สิงหาคม  2562 

09.00  - 12.00 น.    

13.00  –  16.00 น 

 

สอบสัมภาษณ ์

สอบภาคปฏิบัต ิ

 

50 

50 

รวม                    100 

8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  

                          8.1   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกทั้งสองภาครวมกัน            

ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ไดค้ะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ล าดับเลขที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงโดยไม่มี

การขึ้นบัญชี  

                         8.2  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด                 

ลงมา  ภายในวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 ณ  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อ าเภอแม่จัน จังหวัด

เชียงราย และทางเว็บไซต์ http://www.baanmaechan.ac.th/site และจะด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการ

คัดเลือกได้ครบตามจ านวนต าแหนง่ว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จะ

ยกเลกิประกาศผลการคัดเลือกโดยไม่มีการขึ้นบัญชี ส าหรับการจ้างจะด าเนินการจ้างตามปีงบประมาณปีต่อปี  

          9.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    

9.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหนา้ที่นักการภารโรง 

เรียงตามล าดับที่ไดร้ับการคัดเลือก ในวันท่ี 2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  

9.2  การจ้างตามข้อ 9.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสูก่ารบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ 

เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง  จัดท าสัญญาจ้าง     

ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้  

ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลกิจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ

ลว่งหนา้ 

9.3  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจา้ง และจะจัดจา้งตอ่ไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว จึงท าการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้รับจ้าง 

ประกาศ    ณ   วันที่  9  สงิหาคม  พ.ศ. 2562 

                               

                         

                              (นายสวา่ง  มโนใจ) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน)์ 



 

ก าหนดการคัดเลือก 

               เพื่อด าเนนิการจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดอืน เพื่อปฏบิัตงิานนักการภารโรงในสถานศึกษา 

          โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

…………………………………………. 

ประกาศรับสมคัร           9  สิงหาคม  2562 

รับสมัคร            9 – 23 สงิหาคม  2562                              

                                                                                   (ในวัน และเวลาราชการ) 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เขา้รบัการคัดเลือก         ภายในวันที ่ 23  สงิหาคม  2562 

คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบตั ิ        26 สิงหาคม 2562 

ประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก         ภายในวันที่ 27  สงิหาคม 2562 

ท าสัญญาจา้ง                                                              2   กันยายน  2562 

 

.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


