
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
---------------------------------------------- 

 

  ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  

  อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 13 
มกราคม 2547 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 
เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2560 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว4849 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งพนักงาน
ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

      1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
     ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  

1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      1.1.1 นักจัดการทั่วไป  จำนวน  1 อัตรา  

       1.1.2 นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน  1 อัตรา 
      1.1.3 นักวิชาการศึกษา  จำนวน  1 อัตรา  
      1.1.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน  1 อัตรา 
      1.1.5 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน   1 อัตรา 
      (รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

  1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
         ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท    
และ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ               
พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ 

1.4 ระยะเวลาการจ้าง 
         นับแต่วันทำสัญญาจ้างถึง 30 กันยายน 2565 และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 4 ปี โดยในระยะเวลาการจ้าง จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  แนวทางการประเมินผล                        
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดไว้                         

1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน ณ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  
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      2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครมีสิทธิสมัคร            
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
        2.1.1 มีสัญชาติไทย 
        2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร                                                                                            

        2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถ                

หรือ   จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
        2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่        

ในพรรคการเมือง 
        2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
           2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
            2.1.8 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดใน กฎ ก.พ. 

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 
                    (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
                    (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                    (3) โรคยาเสพติดให้โทษ 
                    (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                    (5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด 

   อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ         
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.2553) มายื่นด้วย 

      สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิทางปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง

แล้ว ในทุกสาขาวิชา  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
              / 3. การสมัคร... 
 



             - 3 - 

      3. การสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

                                ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 
2564  ถึงวันที่ 18  พฤศจิกายน  2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. 
และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น 

 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน    

6 เดือน (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน 3 รูป  
       (2) สำเนาคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับ

อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จำนวน 1 ฉบับ 
           (3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ  
       (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ 
       (5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
       (6) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี ) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล          

(ในกรณี ที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และ     
ใบ สด.43) เป็นต้น จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ      

       (7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร 
ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2536) มาแล้วไม่เกิน 1 
เดือน จำนวน 1 ฉบับ 

      ทั้งนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ  และเขียนคำรับรองสำเนา
ถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสาร ตามข้อ (2) – (6) ไว้ทุกฉบับ 

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
       ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนน 300  บาท (สามร้อยบาท

ถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.4 วิธีการสมัคร 
        ให้ผู้สมัครดำเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 

        (1) ดาวน์โหลดใบสมัครตามแบบที่กำหนด ได้ที ่https://web.sesaop.go.th/ 
        (2) กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย ใบสมัครให้ครบถ้วนทุกช่อง

รายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสารการสมัครผิดเล็กน้อยให้ขีดฆ่าลงชื่อ
กำกับ และกรอกข้อความใหม่ ให้ถูกต้อง กรณีกรอกผิดหลายแห่ง ให้ขอรับเอกสารการสมัครชุดใหม่เพื่อกรอกใหม่ 

        (3) ติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่าย จำนวน 2 รูป ลงในบัตร
ประจำตัวผู้สมัครในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย       

        (4) ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ (2) โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าทีร่ับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน 
เวลา และสถานที ่ทีก่ำหนดไว้ตามข้อ 3.1 

        (5) เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตาม ข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบัญชีรับสมัครเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจำตัว
ผู้สมัคร คืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการเลือกสรร   
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3.5 เงื่อนไขการรับสมัคร 
       3.4.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จะรับพิจารณาเอกสารการสมัคร

เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการเท่านั้น  
                3.4.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ในประกาศฯ นี้จริง  ในกรณีที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจิตร ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษา ที่
ใช้สมัครไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังไม่ได้รับรอง รวมทั้ง กรณีที่มีความ
ผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร ฯ นี้  
ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและไม่มีสิทธิ
ได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งนี้  ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้าง
และทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ  

            4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร 
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร ภายในวันที่ 22  พฤศจิกายน  2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร และทางเว็บไซต์ https://web.sesaop.go.th/  

         5. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์       

และวิธีการประเมินที่กำหนด ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

         6. เกณฑ์การตัดสิน   
        ผู้ผ่านการสอบ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในภาค ก.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยเรียงลำดับ             
จากคะแนนจากมากไปหาน้อย แล้วจึงมีสิทธิ์ในการสอบภาค ข ต่อไป   
     โดยผู้ผ่านการสอบที่ขึ้นบัญชีกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ต้องเป็น                      
ผู ้ที ่ได ้คะแนนในภาค ก มากกว่า ร้อยละ 50 และรวมกับคะแนนในภาค ข ไม่น ้อยกว่าร้อยละ 60              
โดยเรียงลำดับจากคะแนนรวมทุกภาคจากมากมาหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค 
ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า กรณีที่คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า อยู่ในลำดับ
ที่ดีกว่าถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า   

          7. การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
              7.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร         

ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร และทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
https://web.sesaop.go.th/  ภายในวันที่ 28  พฤศจิกายน 2564  

              7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
           7.2.1 จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
           7.2.2 บัญชีรายชื่อจะประกาศเรียงลำดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่านการเลือกสรร        

โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่ 1 ไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด  
              7.3 หากตำแหน่งใด มีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้ เป็นเวลา 2 ปี 
 
    / ทั้งนี.้.. 
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       ทั้งนี้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันยกเลิก    

การข้ึนบัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ ไม่เข้ารับการจัดจ้าง 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
(3) ผู้นั้น ไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาพิจิตร กำหนด 
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงภายหน้าว่า ผู้นั้นไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการรับสมัครกรณีใดกรณีหนึ่ง 

หรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.4 ของประกาศฯ นี้ 

      8. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้าง 
          ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้าง ตามที่สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร กำหนด ดังนี้ 
     8.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรก                 

ในวันที่ 1  ธันวาคม  2564  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ทั้งนี้ จะต้องได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว 

      8.2 ในกรณีที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้า          
จะจัดจ้างพนักงานราชการ โดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชี
รายชื่อแต่ละตำแหน่ง ที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว 

     8.3 การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร กำหนด 

                       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   

                           ประกาศ  ณ  วันที่   5   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 
                        
                                   
                                                     

  (นายปัญญา  หาแกว้) 
                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
 

   
 
 



หลักเกณฑ์และวธิีการเลือกสรร 
สำหรับสอบการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ประกาศ ณ วันที่ 5  พฤศจิกายน 2564 
******************************* 

              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรจะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วย
วิธีการสอบ ในแต่ละตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

 
1. ภาค ก  ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
 

วัน เดือน ปี สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

 
25 
พฤศจิกายน 
2564 
เวลา 08.30 
– 10.00 น. 

ภาค ก 
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕62 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ (ฉบับแก้ไข ๒๕๖๒) 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
- ข่าวสาร บ้านเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ความเข้าใจในภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ใน
สำนักงาน 
 

 
50 

 
สอบ

ข้อเขียน 

25 
พฤศจิกายน 
2564 
เวลา 11.00 
– 12.30 น. 

ส่วนที ่2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
1. นักจัดการงานทั่วไป 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2564 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- ความรู้เกี่ยวกับ งานช่วยอำนวยการ งานอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมงานยานพาหนะ งานประสานงาน งานสรรหาคณะกรรมการ
และอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์  งานจัดสวัสดิการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา งานธุรการในกลุ่มอำนวยการ 
 
 

50 สอบ
ข้อเขียน 



วัน เดือน ปี สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

 
2. นักทรัพยากรบุคคล 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- ความรู้เกีย่วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ความรู้เกี่ยวกับงานจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา                      
ข้อมูลทะเบียนประวัติข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 
3. นักวิชาการศึกษา  
- ความรู้เกี่ยวกับด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม 
การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
- ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิเด็ก การจัดหาทุน–กองทุนการศึกษา เพ่ือชวยเหลือผู
เรียนทั้งเด็กปกติเด็กดอยโอกาส เด็กบกพรอง เด็กพิการ และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
- ความรู้การจัดทำแผนงาน/โครงการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ 
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
- ความรู้เกี่ยวกับงานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา งานแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งานส่งเสริม
สนับสนุนภาษาในเชิงนโยบาย ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยประสานงาน
ประมวลแผน 
 
 
 
 
 
 



วัน เดือน ปี สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

5. นักวิชาการเงินและบัญชี 
- กฎหมาย / ระเบียบงบประมาณ พัสดุ และบัญชี 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 
- ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินดำเนินงานเกี่ยวกับรับเงินการเบิกเงิน การเก็บ
รักษาเงินการจ่ายเงินการนำเงินส่งคลังการเก็บเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งานบัญชี 
งานบริหารบัญชีดำเนินการเกี่ยวข้องกับ งานบัญชี  งานพัสดุและงาน
บริหารงานสินทรัพย์ และงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ดำเนินงานเกี่ยวกับ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ 

 
 

2. ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
           พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ในวันที่  27  พฤศจิกายน  2564  ตั้งแต่เวลา 
09.00 น เป็นต้นไป   ดังนี ้
 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 

และประสบการณ์ 
10 คะแนน 

 
พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสาร
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
และประสบการณ์ 
 

2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน 
 

พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง  
การสื่อสาร 
 

3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและการสื่อสาร 
 

4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน 
 

พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก 
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น
ให้เป็นที่ยอมรับได้ 
 

5 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน 
 

พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ 
ที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ตำแหน่งประเภท   นักจัดการงานทั่วไป 
สายงาน   บริหารงานทั่วไป  กลุ่มอำนวยการ 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานอาคารสถานที่  และ
สิ่งแวดล้อมงานยานพาหนะ งานประสานงาน งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์                     
งานจัดสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานธุรการในกลุ่มอำนวยการ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เสริมส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินตามบทบาทภารกิจ รวมทั้งมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  
ทักษะการถ่ายภาพ และงานประชาสัมพันธ์ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา  

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

ตำแหน่งประเภท   นักวิชาการเงินและบัญชี 
สายงาน   บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานการเงินดำเนินงานเกี่ยวกับรับเงินการเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน              
การจ่ายเงินการนำเงินส่งคลังการเก็บเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งานบัญชี งานบริหารบัญชีดำเนินการเกี่ยวข้องกับ งานบัญชี               
งานพัสดุและงานบริหารงานสินทรัพย์  และงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ดำเนินงานเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเสริมส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินตามบทบาท
ภารกิจ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร 

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
 
          /ตำแหน่ง..... 
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ตำแหน่งประเภท   นักทรัพยากรบุคคล 
สายงาน   บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบั ติ งานสำนั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษา  งานจัดทำข้อมู ล เกี่ ยวกับบุ คลากรทางการศึกษา                      
ข้อมูลทะเบียนประวัติข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก        
ในเรื่องการออกหนังสือต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินตามบทบาทภารกิจ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง  
การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
 

ตำแหน่งประเภท   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สายงาน   บริหารงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผน 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา งานแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งานส่งเสริมสนับสนุนภาษาในเชิงนโยบาย ศึกษาวิเคราะห์  
วิจัยประสานงานประมวลแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอ่ืน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนิน  ตามบทบาทภารกิจ 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์  
วิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน เศรษฐศาสตร์ สถิต ิสังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ   สังคมศาสตร์พฤติกรรม
ศาสตร์และประชากรศาสตร์ 

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                

ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
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ตำแหน่งประเภท   นักวิชาการศึกษา 
สายงาน   บริหารงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติงานด้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพโดย               
เน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญา              
ทองถิ่นมาใชประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมสติปญญา ทักษะชีวิต 
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนองคกรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหา
ทุน–กองทุนการศึกษา เพ่ือชวยเหลือผูเรียนทั้งเด็กปกติเด็กดอยโอกาส เด็กบกพรอง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ อีกท้ังสงเสริมใหบุคคลครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น             
และภาคเอกชนรวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนรวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ไดมีการลงนามใน
ความตกลงรวมกันระหวางประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียนในดานการจัดการศึกษาทั้งการแลกเปลี่ยนและการสงเสริม
การจัดการศึกษา ตลอดจนการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเสริมส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนิน  ตามบทบาทภารกิจ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษาศาสตร์  
สังคมศาสตร์ 

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                

ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบข่ายงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ  
สำหรับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ประกาศ ณ วันที่ 5  พฤศจิกายน 2564 
******************************* 

ชื่อตำแหน่ง  :  นักจัดการงานทั่วไป                          ตำแหน่งเลขที่  พ301262  
                   กลุ่มอำนวยการ     อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไปภายใต้การกํากับ  แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงานในด้านต่างๆ 
เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการงานบริหารอาคารสถานที่ 
และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 
  (2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร                
สําหรับการประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
  (3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
  (4) ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้                      
การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 
  (5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารของ
หน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 
 
 2. ด้านการวางแผน 
   วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด             
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 4. ด้านการบริการ 
  ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น                      
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบ 
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ชื่อตำแหน่ง  :  นักวิชาการเงินและบัญชี                         ตำแหน่งเลขที่  พ301272   
                   กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท 
 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
   (1) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี ของ                   
ส่วนราชการ 
   (2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย 
   (3) จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความ
จําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
   (4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 
   (5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงินเพ่ือให้
การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
   (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด 
 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
  3. ด้านการประสานงาน 
   (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ  
  (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบใน
ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ 
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 
 
 
 



-3- 
 

ชื่อตำแหน่ง  :  นักทรัพยากรบุคคล                           ตำแหน่งเลขที่  พ301282 
                   กลุ่มบริหารงานบุคคล    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ              
การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 
  (2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  (3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็น 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสู ตรและการถ่ายทอดความรู้              
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝึกอบรม 
  (4) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน 
อัตรากําลังของส่วนราชการ 
  (5) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 
  (6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการดําเนินการทางวินัย 
การรักษาวินัยและจรรยา 
  (7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพทิักษ์คุณธรรม 
  (8) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง 
 2. ด้านการวางแผน 
   วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ  
  (1) ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  (2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ 
  (3) ดําเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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ชื่อตำแหน่ง  :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           ตำแหน่งเลขท่ี  พ301283  
                   กลุ่มนโยบายและแผน   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือ 
โครงการ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร การบริหารทรัพยากร 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆซึ่งเป็นแผนงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่ การจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือประกอบการกําหนด

นโยบาย 
(2) จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆซึ่งเป็น

แผนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
(3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ใหคำปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2 ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงาน

บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4 ด้านการบริการ  
 (1) ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ 

 (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคลอง ้ และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
 
 
 

--------------------------------------------------- 
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ชื่อตำแหน่ง  :  นักวิชาการศึกษา                              ตำแหน่งเลขที่  พ301300 
                   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

    (1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้านวิชาการ 
ศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง 
              (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบ้องต้น เพ่ือประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
              (3) จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
              (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็น
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
              (5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2. ด้านการวางแผน 
             วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
              (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
              (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ  
             (1) จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
             (2) ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน 
นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไปเพ่ือให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวก 
             (3) ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนว
การศึกษาและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการเลือกอาชีพที่
เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 
             (4) เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทำวารสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษาการแนะแนวการศึกษาและ
วิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 
 
 

--------------------------------------------------- 



 
กำหนดการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
---------------------------------------- 

 
1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 5  พฤศจิกายน 2564 

2. รับสมัคร 

 

วันที่ 12  พฤศจิกายน 2564 – 18 พฤศจิกายน 
2564  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเวลาราชการ 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

4. ดำเนินการเลือกสรร 
 - สอบภาค ก (สอบข้อเขียน) 
 - สอบภาค ข (สอบสัมภาษณ์) 

 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

6. ทำสัญญาจ้าง 
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
**ทั้งนี้ จะต้องได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
         

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนกังานราชการทัว่ไป 
 

ตำแหน่ง ........................................................................................................ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาพิจิตร 
........................................................................... 

 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
                  ดว้ย ข้าพเจา้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
จึงขอเสนอรายละเอยีดพร้อมหลกัฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจา้เพื่อประกอบพจิารณา ดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................สัญชาติ....................เช้ือชาติ................... 
๒. อายุนบัถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย เกิดวันที่..............เดือน...............................พ.ศ....................อายุ............ปี.............เดือน............................ 
๓. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสรรหาและเลือกสรร.................................................................สาขาวิชาเอก................................................................... 
สำเร็จจากสถานศึกษาชือ่....................................................................................................เมื่อวันที่.................เดือน.......................ปี...................... 
ความรู้สามารถพิเศษ.................................................................................................................................................................................................. 
๔. บัตรประจำตวัประชาชนเลขที่............................................................ให้ ณ จังหวัด......................................หมดอายุวนัที่.................................. 
๕. สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขที่............................................หมู่ที่............................................... 
ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.....................................................................................รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์................................................... 
๖. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซ่ึงได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัคร รวม.............................ฉบับ คือ 
      สำเนาปริญญาบัตร            สำเนาในระเบียนผลการเรียน (Transcript)        สำเนาใบสำคัญทะเบยีนสมรส        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
       ใบรับรองแพทย์ของรัฐ         สำเนาทะเบียนบา้น          หนังสือรับรองการผ่านงาน         สำเนาใบสำคัญเปลีย่นชื่อตัว – ชื่อสกุล 
        อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................................................................ 
 

                (หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้า ไม่มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้) 
              ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
คุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง                 
จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ 
 

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

                                          วันที่...................เดือน.........................พ.ศ....................... 
 

สำหรับเจ้าหนา้ที ่
บันทึกของเจ้าหนา้ที่รับสมัคร ความเห็นของกรรมการตรวจคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการรับสมัครแล้ว ปรากฏวา่ 

     หลกัฐานถูกต้องครบถ้วน        ไม่ถูกต้อง  

เนื่องจาก....................................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................... 

    (............................................................) 

ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 

         มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 

         ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก 

เนื่องจาก................................................................................ 

ลงชื่อ.......................................................... 

                  (............................................................) 

ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 
 
 
 

เลขประจำตัวผู้สมัคร 

 

ติดรูป 

    



 

 

 


