
 
ประกาศโรงเรียนธงธานี  

   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรงในสถานศึกษา 
--------------------------------- 

              ด้วย โรงเรียนธงธานี  ต าบลธงธานี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  มีความประสงค์จะด าเนินการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง   
   ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ด่วนมาก                    
ท่ี ศธ 04009/ว629  ลงวันท่ี 28 กันยายน 2559  เรื่อง  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและลูกจ้างช่ัวคราว และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ี 512/ 2559 ส่ัง  ณ วันท่ี  
28 กันยายน 2559  เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรงในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
          ต าแหน่งที่รับสมัคร      
                    รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งนักการภารโรง   ปฏิบัติหน้าท่ี                           
ในโรงเรียนธงธานี  ต าบลธงธานี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1 อัตราๆ ค่าจ้าง                                 
เดือนละ  7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)     
                 
          1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     

       1.1 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 

           1.2 วุฒิการศึกษา จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้ึนไป 
           1.3  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 

                       1.4  ไม่ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใดๆ เช่น  ก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน                         
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หรือแพทย์ประจ าต าบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    1.5  มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพท่ีปฏิบัติอยู่ 
มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีอุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ  หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ 
                 1.6  ไม่ด่ืมสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่ค้าและไม่เสพส่ิงเสพติดให้โทษ 
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           2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

    2.1  เพศชาย  อายุไม่ต่ ากว่า 18  ปี บริบูรณ์ มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลธงธานี  
ต าบลบึงนคร หรือพื้นท่ีใกล้เคียง  
                2.2  มีความรู้ ความสามารถและความช านาญทางด้านช่างไม้  ช่างปูน  ช่างประปา ช่างไฟฟ้า 
ท่ีจะซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้  
               2.3  มีความสามารถในการขับรถยนต์  6 ล้อ และมีใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์ 
               2.4  สามารถนอนเวรกลางคืน รักษาสินทรัพย์ของทางราชการ ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้าของวันใหม่ 
 

3.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
                3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ท่ีฝ่ายธุรการ           
และหรือครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรยามรักษาสถานท่ีราชการตอนกลางวัน (หญิง) โรงเรียนธงธานี  ต าบลธงธานี
อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด   ภายในวันที่ 19-27 ตุลาคม 2562    ในวัน และเวลาราชการ   
ณ โรงเรียนธงธานี  ต าบลธงธานี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด   
                 3.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
                 3.3  ผู้สมัครต้องระบุต าแหน่งงานจ้างให้ชัดเจน 

 
4.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   

                  4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
                  4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
                  4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร 
พร้อมส าเนา  ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน 1  ฉบับ 
                 4.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  3  รูป 
                 4.5 ในกรณีช่ือ – ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารท่ีประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน  
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของท่ีว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
                 4.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน 
                

5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
 การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 
2562  ณ  โรงเรียนธงธานี  ต าบลธงธานี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด   
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           6.  วิธีการคัดเลือก  
      จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
ดังนี ้
   6.1 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนธงธานี                  
ต าบลธงธานี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  พิจารณาจาก 
      - บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
     - ปฏิภาณไหวพริบ 
      - เจตคติในการบริการ 
     - วุฒิภาวะ 
     - ผลงานและประสบการณ์การท างาน 
   6.2 ภาคปฏิบัติ (50 คะแนน) เวลา 13.00 น – 16.00 น เวลา 2 ช่ัวโมง  
                  ตามท่ีโรงเรียนธงธานี ต าบลธงธานี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.27  ก าหนด       
  7.  วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก  
  จะด าเนินการคัดเลือก วันที่  30 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนธงธานี  ต าบลธงธานี               
อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.27   ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 
 

            วัน  เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
30 ตุลาคม  2562 
09.00  -  12.00 น.    
13.00  –  16.00 น 

 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบภาคปฏิบัติ 

 
50 
50 
 

รวม                    100 

8.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
                   8.1 ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนท่ีสอบคัดเลือกท้ังสองภาครวมกัน            
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีล าดับเลขท่ีสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงโดยไม่
มีการขึ้นบัญชี  
                   8.2 จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด                 
ลงมา  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนธงธานี ต าบลธงธานี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.
27 และจะด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างท่ีประกาศรับสมัครแล้ว 
โรงเรียนธงธานี ต าบลธงธานี  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.27  จะยกเลิกประกาศผลการคัดเลือก                      
โดยไม่มีการข้ึนบัญชี ส าหรับการจ้างจะด าเนินการจ้างตามปีงบประมาณปีต่อปี  
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9.  การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง    
9.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ี 

นักการภารโรงเรียงตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก  ในวันที่ 31 ตุลาคม  2562  ณ  โรงเรียนธงธาน ีต าบลธงธานี  
อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.27  และปฏิบัติหน้าท่ี ต้ังแต่วันท่ี  1 พฤศจิกายน 2562  เป็นต้นไป 

 
9.2  การจ้างตามข้อ 9.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพ 

เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง  จัดท าสัญญาจ้างใน
กรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้  ความสามารถ            
ความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

9.3  เมื่อส้ินสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  
จึงท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

ประกาศ    ณ   วันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

                                    

                                             
                              (นายสุบิน   แสงสระคู) 

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนธงธานี 

 


