
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่แตง  
เร่ือง  รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว 

---------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนแม่แตง อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เชียงใหม่ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลภำยนอก เพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ในต ำแหน่ง พนักงำนบริกำร 
โดยอำศัยอ ำนำจตำมค ำส่ัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ี 1120/2560 ลงวันท่ี 24 
กรกฎำคม  2560 และหลักเกณฑ์ วิธีกำรบริหำรบุคคล / ลูกจ้ำงช่ัวครำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2547 จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภำยนอกเพื่อแต่งต้ังเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ตำม
รำยละเอียดดังนี้ 
 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
    กลุ่มงานตามลักษณะงาน งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม  
    ชื่อต าแหน่งงาน     
 

      พนักงานบริการ    จ านวน  1  อัตรา  เงินเดือน    8,500  บาท 
  

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว  
 

ต าแหน่ง   พนักงานบริการ 

คุณสมบัติทั่วไป  

1) เพศชำย 
2) อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี  ไม่เกิน 50  ปี 
3) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 หรือเทียบเท่ำ 
4) มีสัญชำติไทย  
5) ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
7) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ 
8) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมอำญำเว้นแต่
เป็นโทษ ส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
9) สำมำรถขับรถยนต์ และมีใบอนุญำตขับขี่อย่ำงถูกต้อง 
10) มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนงำนไม้ งำนปูน หรืองำนไฟฟ้ำ 

 

ข้อก าหนดภาระงาน  
1) ดูแล และบริกำรเปิด ปิด ห้องเรียน อำคำรเรียน อำคำรประกอบ ห้องพิเศษ หอประชุม

 ห้องปฏิบัติกำร  
2) ปัด กวำด เช็ด ถู หอประชุม อำคำรประกอบกำร และบริเวณท่ัวไป ตำมท่ีได้รับผิดชอบ 
3) ดูแล และซ่อมบ ำรุง น้ ำด่ืมส ำหรับนักเรียน และน้ ำใช้ตำมห้องน้ ำของครู และนักเรียนอย่ำงท่ัวถึง 

 และเพียงพอ 



4) ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อม รักษำควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน ตกแต่งต้นไม้ ตัดหญ้ำ ตำม 
บริเวณต่ำง ๆ ให้สดช่ืน สวยงำม อยู่เสมอ 
5) ดูแลรักษำควำมปลอดภัยของสถำนท่ีรำชกำร และทรัพย์สินของทำงรำชกำร  
6) บริกำรครู และนักเรียน ตำมควำมเหมำะสม 
7) ดูแล รักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี และพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้ใช้งำนได้ตำม 
ควรแก่สภำพ 
8) น ำส่งหนังสือรำชกำร / หนังสือท่ัวไป ส ำเนำหนังสือ / เอกสำรของทำงรำชกำร ตำมท่ีได้รับ

 มอบหมำย  
9) ดูแล รักษำ ซ่อมแซ่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ หรือ ไฟฟ้ำภำยในอำคำร ต่ำง ๆ 
10) ปฏิบัติงำนตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูผู้สอนมอบหมำยตำมควำมเหมำะสมกับหน้ำท่ี 

 

3.  วัน เวลา ในการรับสมัคร 
ต้ังแต่ วันที่ 6 ตุลาคม – 24 ตุลาคม  2565  ประกำศรับสมัครในวัน และ 

เวลำรำชกำร ณ ห้องบุคคล และอ ำนวยกำร อำคำร3 โรงเรียนแม่แตง   
โทร. 053-471102    
วันที่ 25 ตุลาคม  2565  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบ 
 

4. ระยะเวลาจ้าง 
 ต้ังแต่วันท่ี  27  ตุลำคม  2565  ถึงวันท่ี  30  กันยำยน  2566 
 

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 ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส , ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ำมี)     จ ำนวน  1  ฉบับ 
 

  (ทั้งนี้ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองส าเนาถกูต้อง พร้อมลงลายมือชื่อก ากับทุกฉบับ) 
 

6. วิธีการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ์
 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 26 ตุลาคม  2565  ณ ห้องประชุมเล็ก อำคำร 3 โรงเรียนแม่แตง 
 

7. การประกาศผล และท าสัญญาจ้าง 
 วันที่ 27  ตุลาคม  2565  ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 วันที่ 28  ตุลาคม  2565  ท ำสัญญำจ้ำง และเริ่มปฏิบัติงำน 
 

 
ประกำศ   ณ   วันท่ี   5  เดือนตุลำคม  พ.ศ.   2565 

  
 
        (ลงช่ือ)  
                 (นำงสำววัลภมำภรค์    อำจนำเสียว) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่แตง 


