
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรยีน 

----------------------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์                  

จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31     
ตามที่ได้รับจัดสรร จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ           
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1.  ต าแหน่งที่จะรับสมัคร  
     1.1 ชื่อต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน  1  อัตรา 
  -  ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 

-  ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้างจนถึง วันที่ 31  มีนาคม  2564 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหรือขอบข่าย/ภารกิจของงานที่จะปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ,                

งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ  รวมทั้งระบบ E - Office       
การท าลายเอกสาร 

2. งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล การจัด        
ท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

3. ประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการ     
แก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

4. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2.  คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
 2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 1.  มีสัญชาติไทย 
 2.  อายุไม่ต่ ากว่า  22 ปีบริบูรณ์ 
 3.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

5.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ  โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าผิดทางอาญา  ยกเว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม    
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

6.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
 

// 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ........... 
 



 
 

 
2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอ่ืน 
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  

ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฉบับนี้  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ    
โรงเรียน ดังต่อไปนี้        

       2.1  งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ  
              รวมทั้งระบบ E-office   การท าลายเอกสาร 

                  2.2  งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  
                         การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

        2.3  งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆชุมชนและท้องถิ่น      
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

        2.4  งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3.  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี     จ านวน 1 ใบ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน                  จ านวน 1 ฉบับ 
4. วุฒิการศึกษา                  จ านวน 1 ฉบับ  
5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐฯ             จ านวน 1 ฉบับ 

(ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3  (พ.ศ.2535))  
 

 ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อก ากับและ       
น าหลักฐานจริงมาสมัครด้วย 
 

4.  ก าหนดการรับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้   โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  31                            

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์  ที่  2 ตุลาคม  – วันพฤหัสบดี ที่   8  ตุลาคม  2563                                      
ช่วงเช้า  เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.– 16.30น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน         
การประเมินสมรรถนะภายในวันพฤหัสบดี ที ่ 8  ตุลาคม  2563  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 
 

6.  วัน  เวลา  และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันศุกร์ ที่  9  ตุลาคม  2563 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 
 

7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ ภายในวัน เสาร์            
ที่  10  ตุลาคม  2563 

//  8.  การข้ึนบัญชี........... 
 



 
 
 
8.  การขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับที่ผ่านการคัดเลือก
เป็นบัญชีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือ สิ้ นผลไป                
เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่ง ที่มีลักษณะเดียวกัน
นี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
  

9.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
 การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการท าสัญญาจ้าง โดยให้ผู้ผ่ านการเลือกสรรในล าดับที่ 1             
มารายงานตัวพร้อมเข้าท างาน  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31  ภายในวันพุธ  ที่  14 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
  

    ประกาศ  ณ วันที่  1  ตุลาคม  2563 
 
 
 

                      ( นางวิลาวัลย์   ปาลี ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31 
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