
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสมทุรสาคร สมุทรสงคราม 
 

 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร 
สมุทรสงครำม จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 

อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ ำด้ วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.  2547                        
ลงวันที่  13 มกรำคม 2547 ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่  511/2559                  
ลงวันที่ 28 กันยำยน 2559 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ ยวกับพนักงำนรำชกำร          
และแนวทำงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
พ.ศ. 2560 และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1015                  
ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2565 เรื่อง กำรจัดสรรอัตรำพนักงำนรำชกำร จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำและ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
1. ต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียด 

ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี ้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
1) มีสัญชำติไทย 
2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 

เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ

หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
*หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำร       

หรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำง
ของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
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2.2  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร  

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดเกี่ยวกับ         
กำรรับสมัครตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก สแกน QR Code กรอกแบบฟอร์มได้ใน Google From ที่แนบไว้
ท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม ในระหว่ำงวันที่ 25 - 30 
มีนำคม พ.ศ. 2565 และจะปิดระบบกำรรับสมัครของวันสุดท้ำย เวลำ 16.30 น.  
4.  หลักฐำนที่ต้องแนบในกำรสมัคร 

1. ใบสมัคร จ ำนวน 1 ฉบับ 
2. ส ำเนำปริญญำบัตร และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcripts) หรือระเบียบแสดงผล

กำรศึกษำที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รั บอนุมัติ
จำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ำย จ ำนวน 1 ฉบับ 

3. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำสีเข้ม ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
จ ำนวน 2 รูป (ติดใบสมัครก่อนสแกน จ ำนวน 1 รูป)  

4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ (ที่ยังไม่หมดอำยุ) จ ำนวน 1 ฉบับ 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อผู้สมัคร จ ำนวน 1 ฉบับ 
6. หลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ส ำเนำใบส ำคัญเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) จ ำนวน 1 ฉบับ 
7. หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) จ ำนวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับ 

5.  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง      
ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมประกำศสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งแนบหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำในกรณีใด ๆ 
หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัคร
ดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้สมัครนั้น       
หรือหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดหรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรอันเป็นเท็จ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม จะไม่พิจำรณำกำรจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
ในภำยหลังมิได้ทั้งสิ้น 

6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร โดยก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ ภำยในวันที่ 30 มีนำคม 
2565 ทำงเว็บไซต์ http://www.sesaskss.go.th/ 
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7. หลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะหรือสมรรถนะ ตำมหลักเกณฑ์       
และวิธีกำรประเมินที่ก ำหนด (รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ)  

8. ก ำหนดกำรสรรหำและเลือกสรร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม จะด ำเนินกำรประเมินควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ทักษะหรือสมรรถนะ ในวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565  

9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรต้องได้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60        

โดยเรียงล ำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจำกมำกไปน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ำกัน ให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจ ำตัวก่อน
เป็นผู้ได้ล ำดับที่ดีกว่ำ 

10.  กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำ
และเลือกสรร ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2565 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร 
สมุทรสงครำม และทำงเว็บไซต์ https://www.sesaskss.go.th/ 

11. กำรข้ึนบัญชีและกำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชี 
11.1 ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศข้ึนบัญชี 
11.2 ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมต ำแหน่งไปแล้ว 
(2) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 
(3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง 
(4) บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลำกำรขึ้นบัญชี 
(5) มีกำรประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
(6) ตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร 
(7) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน 

12. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงและเริ่มปฏิบัติรำชกำร 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก ให้มำรำยงำนตัวจัดท ำสัญญำจ้ำง และเริ่มปฏิบัติรำชกำร ในวันที่   

1 เมษำยน 2565 

ประกำศ ณ วันที่  18  มีนำคม  พ.ศ. 2565 

 

 
(นำงอุรำรักษ์ สุขสวัสดิ์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสมทุรสาคร สมุทรสงคราม 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมทุรสาคร สมทุรสงคราม 

ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565  

ต าแหน่งประเภท   นักวิชาการเงินและบัญชี 
สายงาน   บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
อัตราว่าง  1 ต าแหน่ง 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับงานการเงินด าเนินเกี่ยวกับจัดท าบัญชี เอกสารงานความ
เคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงาน ดูแลการรับ
เงินการเบิกจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน การน าเงินส่งคลังการเก็บเงินไว้
เบิกเหลื่อมป ีและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเสริมส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินตามบทบาทภารกิจ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่เริ่มท าสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 

หลักเกณฑ์ วิธกีารสรรหา และเลือกสรร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จะด าเนินการประเมิน  
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ด้านการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

1) มนุษยสัมพันธ์ 
2) บุคลิกภาพ 
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ 
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5) การคิดวิเคราะห์ 
6) ความรู้ ทักษะ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
7) ประวัติและผลงาน 
8) ประสบการณ์ 
9) ปฏิญาณไหวพริบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
10)  ความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

100 คะแนน สัมภาษณ์ 
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

 

รายละเอียด ก าหนดการ 

1. ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคล    
เป็นพนักงานราชการ 

ระหว่างวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2565 

2. รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ 

ระหว่างวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2565 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ 

ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 

4. ด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ    
และสมรรถนะ 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร      
เป็นพนักงานราชการ 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

6. รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง วันที่ 1 เมษายน 2565 
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QR  Code แบบฟอร์มสมัครพนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  



   
         

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนกังานราชการทัว่ไป 
 

ต าแหน่ง ........................................................................................................ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

........................................................................... 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
                  ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)      สัญชาติ     เช้ือชาติ กกกกกกก  
๒. อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย เกิดวันที่ เดือน  พ.ศ    อายุ   ปี เดือน  กกกกกกก 
๓. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสรรหาและเลือกสรร   สาขาวิชาเอก    กกกก    ก 
ส าเร็จจากสถานศึกษาชื่อ        เมื่อวันที่      เดือน  ปี กกกกฏฏก 
ความรู้ความสามารถพิเศษ          กกกฏฏกก 
๔. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่    ให้ ณ จังหวัด   หมดอายุวันที่ กกกกฏฏก 
๕. สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขที่   หมู่ที่   กกกกฏฏก 
ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   กกกกฏฏก 
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์   กกกกฏฏก 
๖. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซ่ึงได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัคร รวม  ฉบับ คือ 
      ส าเนาปริญญาบัตร            ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)        ส าเนาใบส าคัญทะเบยีนสมรส        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
      ใบรับรองแพทย์ของรัฐ        ส าเนาทะเบียนบา้น          หนังสือรับรองการผ่านงาน         ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อตัว – ชือ่สกุล 
      อื่น ๆ (ระบุ)           กกกกกกก 
 

                (หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้า ไม่มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้) 
              ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๘ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
คุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง                 
จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ 
 

                                   ลงชื่อ   ผู้สมัคร 
                                (    ) 

                                          วันที่ เดือน   พ.ศ.   
 

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
บันทึกของเจ้าหนา้ที่รับสมัคร ความเห็นของกรรมการตรวจคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการรับสมัครแล้ว ปรากฏวา่ 
     หลกัฐานถูกต้องครบถ้วน        ไม่ถูกต้อง  
เนื่องจาก....................................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................... 
    (...........................................................) 

ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 
         มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
         ขาดคุณสมบัติ 
เนื่องจากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ลงชื่อ.......................................................... 
               (............................................................) 

ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 
 
 
 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

ติดรูป 

    


