
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่แตง  
เร่ือง  รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 
---------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนแม่แตง อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เชียงใหม่ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลภำยนอก เพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ในต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีท ำ
ควำมสะอำด โดยอำศัยอ ำนำจตำมค ำส่ัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ี 1120/2560 ลง
วันท่ี 24 กรกฎำคม  2560 และหลักเกณฑ์ วิธีกำรบริหำรบุคคล / ลูกจ้ำงช่ัวครำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2547 จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภำยนอกเพื่อแต่งต้ังเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
    กลุ่มงานตามลักษณะงาน งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม  
    ชื่อต าแหน่งงาน     
 

      เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดอาคาร จ านวน  1  อัตรา  เงินเดือน    7,500 บาท 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดอาคาร 

คุณสมบัติทั่วไป  
1) เพศชำย อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี  ไม่เกิน 50  ปี 
2) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 หรือเทียบเท่ำ 
3) มีสัญชำติไทย  
4) ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
6) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ 
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมอำญำเว้นแต่
เป็นโทษ ส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

 

ข้อก าหนดภาระงาน  
 1) ปฏิบัติหน้ำท่ี ในช่วงท่ี เวลำ 06.00 น. – 17.00 น. พักในช่วงเวลำ 12.00 น. – 13.00 น.  

2) ดูแล ท ำควำมสะอำด กวำด ถูพื้นห้อง รวมทั้งบริเวณทำงเดินหน้ำห้อง ภำยใน  อำคำรต่ำงๆ  
ท่ีรับผิดชอบ และท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
3) ท ำควำมสะอำดช้ันวำงของ ตู้ แก้วน้ ำ  แก้วกำแฟ  
4) ดูแลน้ ำด่ืม น้ ำร้อน ในอำคำร ท่ีโรงเรียนจัดไวบ้ริกำรครู และแขกผู้ใหญ่ 
5) ล้ำงแก้ว  แก้วกำแฟ ของแขกผู้บริหำรท่ีอยู่ตำมห้องต่ำง ๆ ภำยในอำคำรท่ีรับผิดชอบ และถ้ำมี
กิจกรรมของโรงเรียนต้องเก็บอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วไปล้ำงท ำควำมสะอำดพร้อมเก็บให้เข้ำท่ี 



 6) เก็บกวำดหยำกไย่ในอำคำรให้สะอำด 
 7) เช็ดท ำควำมสะอำดกระจกทุกบำนในอำคำร ด้วยน้ ำยำเช็ดกระจก และหนังสือพิมพ์ 
 8) ดูแล ท้ิงขยะ และเปล่ียนถุงขยะ ภำยในอำคำรท่ีรับผิดชอบ ทุกวัน  
 9) รับผิดชอบ ดูแล และท ำควำมสะอำดทุกห้องในอำคำรท่ีรับผิดชอบให้สะอำด 
 10) รับผิดชอบ ดูแลท ำควำมสะอำด ในเขตบริกำรท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
 11) แต่งกำยด้วยชุดสุภำพพร้อมผ้ำกันเป้ือน ให้ถูกสุขลักษณะ 

12) ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมค ำส่ังอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย ในวันท ำงำนหรือวันหยุด 
 

3.  วัน เวลา ในการรับสมัคร 
ต้ังแต่ วันที่ 11 ตุลาคม - 26 ตุลาคม 2564  ประกำศรับสมัครในวัน และ 

เวลำรำชกำร ณ ห้องบุคคล อำคำรส ำนักงำนกลำง โรงเรียนแม่แตง   
โทร. 053-471102    
วันที่ 27 ตุลาคม 2564  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบ 

 

4. ระยะเวลาจ้าง  
 ต้ังแต่วันท่ี   1  พฤศจิกำยน  2564  ถึงวันท่ี 30 กันยำยน  2565   
 

5.  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 5.1 ใบสมัครตำมแบบท่ีโรงเรียนก ำหนด  (ขอรับได้ท่ีงำนบุคคล) 
 5.2 รูปถ่ำยหน้ำตรง   1 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน   จ ำนวน    1   รูป 
 5.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน     จ ำนวน    1   ฉบับ 

5.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน         จ ำนวน    1   ฉบับ 
 5.5 ส ำเนำประกำศนียบัตร หรือใบรับรองผลกำรเรียนท่ีแสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน  1   ฉบับ 
 5.6 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน (สถำนพยำบำลของรัฐ)  
          จ ำนวน    1   ฉบับ 
 5.7  ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส , ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) จ ำนวน    1   ฉบับ 
       (ท้ังนี้ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ ต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมลงลำยมือช่ือก ำกับทุกฉบับ) 
 

6.  วิธีการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ์
สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ วันที่ 28 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมเล็ก  อำคำร 3  

โรงเรียนแม่แตง 
 

7.  การประกาศผลและท าสัญญาจ้าง 
วันที่  29 ตุลาคม  2564  ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  
วันที่    1 พฤศจิกายน    2564  เริ่มปฏิบัติงำน และท ำสัญญำจ้ำง 

 
ประกำศ   ณ   วันท่ี   8  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.   2564 

 
      
 
        (ลงช่ือ)  
                 (นำงสำววัลภมำภรค์    อำจนำเสียว) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่แตง 


