
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างก่อสร้าง

ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล 
เพือ่คัดเลือกเป็นพนกังานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาน่าน เขต ๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้1ขเพ่ิมเติม 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยมีรายละเอียดดังน้ี

๑. ตำแหนง่ท ีจ่ะดำเนนิการคดัเลอืก ตำแหน ่งช ่างก ่อสร ้าง จำนวน ๑ อตัรา 
คา่จา้ง ๙ ,๐ 0 ๐  บ าท / เดอืน

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธ๋ึสมัครคัดเลือก
๒.๑ เป็นบุคคลธรรมดามีสัญ'ขาติ'ไทยอายุ ระหว่าง ๑ ๘ - ๓๕ ปี
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) สาขาช่างก่อสร้าง
๒.๓ มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ 

โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม Smart area
๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งท่ีรับผิดขอบ 

มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดื
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ 

ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตพ่ืนเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

หรือเคยถูกลงโทษไลอัอกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียนข้าราชการพล 
เรือนหรือตามกฎหมายอ่ืน

๒.๗ ไม่เคยต้องโทษ คดอีาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน 
เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม,เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๘ สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี
๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์สอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครได้ท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ตั้งแต่วันท่ี ๑ -  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและ 
เวลาราชการ เว้นหยุดราชการ



๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สำเนาวุฒกิารศกึษา พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซ่ึงออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเปีนผลการตรวจร่างกายมาแล้ว 

ไม่เกิน ๓๐ วัน
๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป 
๔.๖ หลักฐานอ่ืน  ๆ เซ่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนซ่ือ -  สกุล ทะเบียนสมรส (ล้ามี)

๔. การยื่นใบสมัครและค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
๔.๑ ผู้สมัครคัดเลือก จะต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ให้ถูกต้องครบล้วน
๔.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อไต้ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไวใน 

ใบสมัคร /  เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อไต้
๔.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือซ่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
๔.๔ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด  ๆในการสมัครคัดเลือก

๖. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๔๖๔ 

ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ และหน้าเว็บไซด์สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาน่าน เซต ๒

๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างก่อสร้าง
สำนักงานเซตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ 
สัมภาษณ ์ และประเมินเอกสาร (รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศ)
๗.๑ สัมภาษณ ์ ๔๐ คะแนน
๗.๒ ประเมินเอกสาร ๔๐ คะแนน

๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๔ เวลา 0 ๙.๐0 น.

เปีนต้น'ไป ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

๙. การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๔๖๔ ณ สำนักงานเซตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เซต ๒ โดยประกาศจากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ท้ังน้ิบัญซีผู้สอบคัดเลือกไต้ 
ให้ไข้ไต้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก

-๒-

๑๐. การสัง่จา้ง/....



-b-

๑๐. การสั่งจ้าง
๑๐.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการส่ังจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิปีติหน้าท่ี 

ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
๑๐.๒ การส่ังจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป 
๑๐.๓ จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมปีติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลัง 

ตรวจสอบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมปีติ จะไม่ได้รับการพิจารณาส่ังจ้างเป็นจ้างเหมาบริการหรือ เลิกจ้างแล้วแต่กรณ ี
โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน

๑®. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศกษาน่าน เขต b  โทรศพท ๐๘๑-๘๘๔๓๐๑๙ ๐๔๔-๗๙๑๔๑๐ ต่อ ๑๐๔

จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี กรกฎาคม พ.ศ. bdr๖๔

(บายอศราชุพฺ ศรใจอํบทร)
เจ้านาชกา,?ส์าบกแาบเWWพกาใส ืกพน ่พส ืกพน ่าน พ  ft-



กำหนดการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง

ประกาศรับสมัคร วันท่ี ....  กรกฎาคม ๒๕๖๔
รับสมัคร วันท่ี ๑ -  ๔ สิงหาคม ๒๔๖๔
ประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิคัดเลือก วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๔๖๔
ดำเนนิการคัดเลือก วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๔
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๔๖๔



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ลงวันท ี่..ป ,. กรกฎาคม ๒๔๖๔)

๑. การประเมินเอกสาร (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ดังน้ี

๑.๑ หลักการ/แนวคิดวิธีการพัฒนางานในหน้าท่ี พจิารณาจากองค์ประกอบการประเมนิ ดังน้ี

๑.๑.๑. วิสัยทัศ ประวัติ ภูมิหลัง การศึกษา ประสบการณ์ ในการปฏิบติงาน ๑๔ คะแนน 
๑.๑.๒. กรอบความคิด แนวทางการ พัฒนางานในหน้าท่ี ๑๔ คะแนน 
๑.๑.๓. รางวัลหรือผลงาน'ท่ีIด้รับ ๑๐ คะแนน
๑.๑.๔. ภมูสิำเนา ๑๐ คะแนน

๒. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) พจิารณาจากองค์ประกอบการประเมนิ ดังน้ี

๒.๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐ คะแนน
๒.๒. ความรู้ความสามารถท่ัวไป ๑๐ คะแนน
๒.๓. ความรู้เก่ียวกับงานในหน้าท่ี ๑๐ คะแนน
๒.๔. บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา ๑๐ คะแนน
๒.๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน


