
  
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 
เรื่อง  รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
____________________________________________ 

 
 ด้วยโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จะด าเนินการ
สรรหาลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัตงิานธุรการโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 อัตรา 

อ านาจตามค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 
24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนกังานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2560 และค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 1120/2560 สั่ง 
ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอ านาจเกีย่วกับลูกจ้างช่ัวคราวประกอบหนงัสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและหนงัสือ สพป.ชม เขต ๑ ที่ ศธ 04048/3589 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2563 เรื่องการจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 และก าหนดแนวทางการจ้าง
ผู้ปฏิบัตงิานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงประกาศรับสมัครคัดเลอืกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
 1. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการรับสมัคร 
  บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนจ านวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท  
(เก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
   2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอื่น 
   2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานที่ดี 
   2.3 มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับ 

 2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มสีุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติในหน้าที่ 
 2.5 ต้องปฏิบัติงานไดเ้ต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

  3. ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนได้เต็มเวลา   ดังต่อไปนี้ 
   1)  งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลกัฐานทะเบยีนและหนังสอืราชการต่างๆ  รวมทั้งระบบ 

E-office   การท าลายเอกสาร 
  2) งานบัญชี การบันทึกบัญชี การลงทะเบียนควบคุมเงินประเภทต่างๆ และการจัดส่งรายงาน

การเงินเพื่อน าส่งหน่วยงานต่างๆ 
 3) งานการเงิน การรับ-จ่ายเงินประเภทต่างๆ 

4) งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
          5) งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล การจัดท า
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

6) งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชนและท้องถ่ิน 
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
 



 
        7) งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          4. วัน เวลาและสถานท่ีสมัคร 
  ผู้ประสงค์สมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุม อาคารวิศาลนวกิจ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ต าบลต้นเปา 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
  4.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         จ านวน  1  ฉบับ 
  4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน           จ านวน  1  ฉบับ 
  4.3 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสอืรบัรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน  1  ฉบับ 
  4.4 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน  

       และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549      จ านวน 1  ฉบับ 
  4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
  4.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 

 5. วิธีการคัดเลือก 

  จะด าเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการท าแบบทดสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ และวิธีการสัมภาษณ์ 

 6. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งบุคลากรปฏิบตัิงานธุรการโรงเรียน ประจ าปงีบประมาณ 

2564 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

 7. วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
  รับสมัครคัดเลือก  วันที่ 4 - 13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า หมูท่ี่ 7  
                                            ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ (ในเวลาราชการ) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ  เวลา 09.00 – 12.00 น.  วันที่ 14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

8. การประกาศผลการคัดเลือก 

  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 ณ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า และทาง http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ 
   

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายสุวิทย์   มาทฤทธ์ิ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 
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ก าหนดการรับสมัคร 
บุคลากรปฏิบัตงิานธุรการโรงเรียน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) 
 

การด าเนินการ วันที่ด าเนินการ 

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ) วันที่ 4 – 13 พฤศจิกายน 2563  
ด าเนินการคัดเลือก (ท าแบบทดสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ  
และการสัมภาษณ์) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 
_____________________________________________________________________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน  ---- 

  ด้วยข้าพเจ้า ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2564 จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือ – นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                          . 
สัญชาติ                                        เช้ือชาติ                                  ศาสนา                                .   

2. เกิดวันที ่            เดอืน                          พ.ศ.            (อายุ       ป ี     เดือน) (นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย) 
3. วุฒิการศึกษา                                         อักษรย่อ                      วิชาเอก                                  .

ส าเร็จจากสถาบันการศึกษา                                เมื่อวันที่             เดือน                      พ.ศ.           . 
เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.                     ณ โรงเรียน                                                                  . 
ต าบล                         อ าเภอ                         จังหวัด                         สังกัด                            . 

4. สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่                  หมู่ที่          ตรอก/ซอย                    ถนน                             . 
ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต                      จังหวัด                      รหัสไปรษณีย์               . 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (เบอร์บ้าน)                                     เบอร์มือถือ                                       . 

5. ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ประจ าปงีบประมาณ 2564 โดยใช้คุณสมบัติตามประกาศรบัสมัครดังต่อไปนี ้
        มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตร ี
        มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอปุสรรคในการปฏิบัตหิน้าที่การสอน 
        ปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

6. ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า 
 6.1 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรบัสมัคร และได้เสนอเอกสาร
หลักฐานฉบับจรงิและส าเนา จ านวน  1  ชุด ซึ่งได้รับรองความถูกต้องแล้ว มาเพื่อพิจารณา  
        บัตรประจ าตัวประชาชน 
        ส าเนาทะเบียนบ้าน 
        ปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) 
        ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
        รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
        หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้าม)ี     
 
 
 

เลขประจ าตัว................... 

 
ติดรูปถ่าย  

ขนาด 1 นิ้ว  
ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 



 
 6.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้บงไว้ในใบสมัครข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่า
ข้อความในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริงหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ทั้งสิ้น 
      
 
       (ลงช่ือ)                                 ผู้สมัคร 
                         (                                )          
      ยื่นใบสมัครวันที่       เดือน                    พ.ศ.                . 
 

บันทึกของเจ้าหน้าทีร่ับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลกัฐานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามประกาศแล้ว 
 มีปัญหา เนื่องจาก 
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 
 
ลงช่ือ 
             (                                     ) 
   ต าแหน่ง                                          . 
             .................../......................./..................... 
                     เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
    มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
    ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจาก 
................................................................................
................................................................................
................................................................................ 
 
ลงช่ือ 
             (                                     ) 
   ต าแหน่ง                                          . 
             .................../......................./..................... 
               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 
 


