ประกาศโรงเรียนแม่แตง
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
---------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนแม่แตง จัง หวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จำนวน 1 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานที่ 1120/2560
ลงวั น ที่ 24 กรกฎาคม 2560 และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารบริ ห ารบุ ค คล / ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานตามลักษณะงาน
กลุ่มงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ชื่อตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนแม่แตง กลางวัน และกลางคืน คอยติดตาม
และสอบถามผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อ ราชการ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ
เดือนละ 7,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.1. เพศชาย
2.2. มีสัญชาติไทย
2.3. อายุ 20 – 55 ปี
2.4. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2.5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
2.6. เป็นผู้มีสุขภาพจิตดี มีสติสัมปชัญญะ สามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ของตนให้เป็นปกติได้
2.7. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีวินัย มีความเสียสละ อดทนในการทำงาน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีจิตสาธารณะ
2.8. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.9. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่จะเป็นความผิดลหุโทษ หรือเป็น
การกระทำโดยประมาท
/2.10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก

2.10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากหน่วยงานราชการ องค์กร
รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ
2.11. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.12. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.13. สามารถปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน
2.14. หากผ่านการรับราชการทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร หรือมีประสบการณ์
ด้านการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. การรับสมัคร
3.1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล
โรงเรีย นแม่ แ ตง อำเภอแม่ แ ตง จั ง หวัด เชีย งใหม่ ตั้ งแต่ วัน ที่ 1 – 10 มี น าคม 2564
ในวัน และเวลาราชการ
3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่รับสมัคร จำนวน 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน
1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเอกสารตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึง
วันที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
6. เอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ด้วยตนเอง
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ และรั บ รองตนเองว่ า
เป็น ผู้มี คุณ สมบั ติทั่ วไป และคุณ สมบั ติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับ สมั ครจริง และจะต้อ ง
กรอกรายละเอีย ดต่ าง ๆ ในใบสมั ค ร พร้อ มทั้ ง ยื่ น หลั ก ฐานในการสมั ค รให้ ถู กต้ อ งครบถ้ว น ในกรณี ที่ มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
อันมี ผลทำให้ ผู้ส มัครไม่มี สิท ธิสมั ครตามประกาศรับ สมั ครดัง กล่ าว ให้ ถือ ว่าการรับ สมัค ร และการเข้ ารั บ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะสำหรับผู้นั้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงเรียนแม่แตง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ บอร์ดประกาศหน้าห้องกลุ่มงานบุคคล
5. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
ผู้ส มั ค รต้อ งได้รั บ การประเมิ น ความรู้ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ด้ วยวิ ธีก าร
สัมภาษณ์ , ทดสอบทักษะการทำงาน และสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00
น. – 11.00 น. ณ ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34

รูปถ่าย
1.5 นิ้ว

1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ...........................................นามสกุล................................. สัญชาติ...................เชื้อชาติ.................
ศาสนา............................เลขบัตรประจำตัวประชาชน.......................................................................................
อาชีพ............................เกิดวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ........................อายุ......................ปี
ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่......................หมู่ที่................ตำบล....................................อำเภอ...............................
จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์.................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขที่......................หมู่ที่................ตำบล........................อำเภอ...............................
จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์...............................................
สถานภาพ
 โสด
สมรส
หย่าร้าง
มีบุตร – ธิดา จำนวน.......................คน
2. คุณวุฒิ
สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ....................................................................................................................
จากสถานศึกษา......................................................................................................................................
เมื่อวันที่...............เดือน....................................พ.ศ. ....................
3. ความสามารถพิเศษ / คุณวุฒิพิเศษ
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
4. ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
หลักฐาน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาวุฒิการศึกษา
อื่น ๆ
(ระบุ).........................................
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(.......................................................)
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