
 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
----------------------------------------- 

             สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจ้างเหมาพนักงานบริการให้กับค่ายลูกเสือจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา  เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานของค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายสุเทพ) 
จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน  
 2. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ 
     2.1 ทำนุบำรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในค่ายลูกเสือ  
     2.2 ทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาบริเวณอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วม บ้านพัก 
         2.3 ตัดและตกแต่งก่ิงไม้และต้นไม้ให้ดูเรียบร้อย สวยงาม 
                2.4 การบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับให้ดูเรียบร้อย สวยงาม 
                2.5 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้ค่าย 
     2.6 ดูแลรักษาความปลอดภัยของค่ายลูกเสือ 
                2.7 สามารถพักอยู่ในค่ายลูกเสือได้ 
                2.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
             3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     3.1 เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย 
                3.2 เพศชาย 
             3.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีขึ้นไป 
     3.4 เป็นผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
                3.5 มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านช่าง (ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างปูน ช่างก่อสร้าง) 
                3.6 มีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี  
      3.7 มีสุขภาพร่างกาย ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นผู้ไร้
ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคร้ายแรง 
       3.8 มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ผู ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื ่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง                 
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 23  สิงหาคม  
2565 – 29  สิงหาคม  2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  
          5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
                    5.1 รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ 
     5.2 สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาภาคบังคับ พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ 

                     5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/... 
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                     5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
                     5.4 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)       
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน  1  ฉบับ 
                     5.5 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ 
      5.6 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  จำนวน  1  ฉบับ 
เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
            6. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก ภายในวันที่  29  สิงหาคม  2565  ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1                     
และทางเว็บไซต์ https://www.chiangmaiarea1.go.th 

            7.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการ
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม  2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
            8. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับที่จาก
ผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีท่ีผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
             9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ภายในวันที่  30  สิงหาคม  2565  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และทาง
เว็บไซต์  https://www.chiangmaiarea1.go.th โดยจะประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ 
             10. การทำสัญญาจ้าง 
               10.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก         
ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่  1  กันยายน  2565  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  และให้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการที่กลุ ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   
           11.2 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าบุคคลใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศรับสมัคร     
หรือตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที ่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถ ือว ่าผ ู ้นั้น                  
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างหรือยกเลิกการว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

   ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 

                                                                                

                                                              (นายสมพงศ์  พรมจันทร์) 
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 
 
 


