
 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง 

เรื่อง การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ กลุมบริหารงานท่ัวไป 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง 

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

 ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จะดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือจางเปน  

พนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร        

พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาหรือเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจาง

ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ    

เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ     

พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคล

เพ่ือสรรหาหรือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  กลุมบริหารงานท่ัวไป  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   

๑. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการสรรหาหรือเลือกสรร 

ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร  

กลุมงานบริหารท่ัวไป  

๑ นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน   ๒  อัตรา 

๒ นักวิชาการพัสดุ    จํานวน  ๑  อัตรา 

๓ นักทรัพยากรบุคคล    จํานวน   ๑  อัตรา 

๔ นักวิชาการศึกษา    จํานวน   ๑  อัตรา 

๕ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน   ๑  อัตรา  

๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ แตละตําแหนง ตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้  

 ๓.อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน  

 ๑. อัตราคาจาง  กลุมงานบริหารท่ัวไป เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท  

 ๒.สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการ

บริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๓.ระยะเวลาการจาง นับแตวันทําสัญญาจางถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณ ๒๕๖๖ และ 

อาจตอสัญญาไดอีกภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ ท้ังนี้ ไมเกินคราวละ ๔ ป 
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๔. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

คุณสมบัติท่ัวไป 

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๘ ตามระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

๑ มีสัญชาติไทย  

๒ มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 

๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน  

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญาเวน 

แตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเปนผูพนโทษมาแลว เกินหาป 

การจางบุคคลผูพนโทษมาแลวเกินหาปตามวรรคหนึ่งเขาเปนพนักงานราชการ ตองกําหนด ใหบุคคล 

ผูนั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติวาไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีนารังเกียจของสังคม ตามแบบท่ี

เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของ 

รัฐ 

หมายเหตุ ผูท่ีผานการสรรหาหรือเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง ของสวนราชการ 

พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง ของราชการสวนทองถ่ิน และจะตอง

นําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มายืน่ดวย 

  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขารับการเลือกสรร เปนพนักงาน

ราชการท่ัวไปได ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นร ๘๔/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีสมัครสอบแลวไดบวช

เปนพระภิกษุ หรือสามเณรในภายหลัง ก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกัน หากยังคงสมณเพศอยูในวันสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผูสมัครตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทาย ประกาศนี้ 

๕. การรับสมัคร 

๕.๑ วัน เวลา ในการรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครหรือพิมพใบสมัครแนบทายประกาศหนาเว็บไซดสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  และยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  ตั้งแตวันท่ี   ๑๒  กันยายน ถึงวันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.     
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๕.๒ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน  ๒๐๐ บาท  โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนให          

ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

๕.๓ เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครจะตองย่ืนในวันสมัคร 

 (๑) ใบสมัครขอจากสํานักงานหรือใบสมัครท่ีพิมพจากแนบทายประกาศนี้   ติดรูปถายหนาตรง       

ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน ๑ ป ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 

 (๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript Reports) ท่ีแสดงวาเปน 

ผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรปริญญาบัตร  ของสถาบันการศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา   

ตามหลักสูตร ของสถาบันการศึกษานั้นเปนเกณฑ    โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันสุดทายของการรับสมัคร  

หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ 

ปริญญาบัตร  ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันสุดทายของการรับสมัคร 

(๓) สําเนาบัตรประชาชน   จํานวน ๑ ฉบับ  

(๔) สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน ๑ ฉบับ 

(๕) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน ๑ ป ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว   

จํานวน ๓ รูป 

(๖) ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซ่ึงออกใหไมเกิน ๖ เดือน นับตั้งแต 

วันท่ีออกใบรับรองแพทย และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงไดแก 

- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ  

- โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  

- โรคติดยาเสพติดใหโทษ  

- โรคพิษสุราเรื้อรัง 

- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง และเปนอุปสรรคตอการ 

ปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

(๗) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ี 

ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) เปนตน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

 (๘) ผลการปฏิบัตงิานความเหมาะสมกับตําแหนงตามองคประกอบตัวชี้วัด  จํานวน  ๓  เลม 

(๙) หลักฐานแสดงผลการตรวจท่ียืนยันวาไมพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD - 19) ดวย 

การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง กอนการสอบ มาแสดงตอเจาหนาท่ี               

ณ จุดคัดกรองประจําอาคารสอบในวันสอบ  กรณีตรวจดวยตัวเอง ใหรับรองตนเองตามแบบแนบทาย ประกาศนี ้

ท้ังนี้ สําเนาเอกสารตามขอ ๕.๓ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)(๗)  ใหผูสมัครสอบ เขียนคํารับรองวา         

“สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบน ดานขวาของสําเนาหลักฐาน

และเอกสารทุกหนา 

 

          /เง่ือนไข... 
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๖. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 

๑. ผูสมัครสอบสามารถเลือกสมัครไดเพียง ๑ ตําแหนง เทานั้น  เม่ือเลือกแลว จะเปลี่ยนแปลงแกไข 

ตําแหนงท่ีสมัครสอบไมได 

๒. ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ของผูมีสิทธิ 

สมัครสอบในขอ ๔ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันสุดทายของรับ

สมัคร ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร ของสถาบันการศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ

ระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของสถาบันการศึกษานั้นเปนเกณฑ 

๓. ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศ       

รับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง พรอมท้ัง ยื่นหลักฐานในการสมัคร

ใหถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด อันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือ

ตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร หรือเอกสารปลอม 

หรือคุณวุฒิท่ียื่นสมัครสอบ ก.พ. มิไดรับรองวา เปนคุณวุฒิตรง ตามประกาศรับสมัคร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบมาตั้งแตตน และจะไมคืน

คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูสมัครยืน่เอกสารปลอม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี 

อางทอง  จะดําเนินการทางคดีอาญาตอไปดวย 

๗. การประกาศรายช่ือผูเขารับการสรรหา กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง จะประกาศรายชื่อผูเขารับการสรรหาหรือเลือกสรร 

ทางเว็บไซด  https://www.sesasingthong.go.th  ดังนี ้

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑  ในวันท่ี  ๒๐  กันยายน ๒๕๖๕ 

กําหนดวันประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑  ในวันท่ี  ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๕  สําหรับเวลา  สถานท่ีสอบ 

และระเบียบเก่ียวกับการสอบ จะประกาศใหทราบในวันท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒   ในวันท่ี  ๒๖  กันยายน ๒๕๖๕ 

กําหนดวันประเมินสมรรถนะครัง้ท่ี ๒  ในวันท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๕  สําหรับเวลา สถานท่ีสอบ 

และระเบียบเก่ียวกับสอบ จะประกาศใหทราบในวันท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ 

  ท้ังนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ 

ประเมินความรูความสามารถ  สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ๒ ครั้ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้ 

๑. การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบขอเขียน 

(๑) ความรูความสามารถท่ัวไป (๒๕ คะแนน) 

(๒) ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (๒๕ คะแนน) 

๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

(๑) โดยวิธีการสัมภาษณ  (คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน) 

(๒) ประเมินจากความเหมาะสมกับตําแหนงตามองคประกอบตัวชี้วัด 

(คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน) 

https://www.sesasingthong.go.th/
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(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้) 

ท้ังนี้ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ กอน และเม่ือผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  

แลว จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 

๙. หลักฐานท่ีตองย่ืนในวันสอบ  

๑. การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ 

 ๑) บัตรประจําตัวสอบพรอมบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) ท่ียังไมหมดอายุ หรือบัตรประจําตัว  

เจาหนาท่ีของรัฐหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให ซ่ึงมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

ปรากฏชัดเจน หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบจะไมอนุญาต ใหเขาสอบ 

๒) หลักฐานแสดงผลการตรวจท่ียืนยันวาไมพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD - 19) ดวย 

การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง กอนการสอบ มาแสดงตอเจาหนาท่ี ณ จุดคัดกรอง

ประจําอาคารสอบในวันสอบดวย กรณีตรวจดวยตัวเอง ใหรับรองตนเองตามแบบแนบทาย ประกาศนี้ 

๒ การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 

๑) บัตรประจําตัวสอบพรอมบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) ท่ียังไมหมดอายุ หรือบัตรประจําตัว  

เจาหนาท่ีของรัฐ  หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให ซ่ึงมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

ปรากฏชัดเจน หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบจะไมอนุญาต ใหเขาสอบ 

๒) หลกัฐานแสดงผลการตรวจท่ียืนยันวาไมพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD - 19) ดวย 

การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง กอนการสอบ มาแสดงตอเจาหนาท่ี ณ จุดคัดกรอง

ประจาํอาคารสอบในวนัสอบดวย กรณีตรวจดวยตัวเอง ใหรับรองตนเองตามแบบแนบทาย ประกาศนี ้

๑๐. เกณฑการตัดสิน 

๑. ผูเขารับการสสรหาหรือเลือกสรร ตองไดคะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ไมต่ํากวา รอยละ ๖๐       

จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒  โดยวิธีสัมภาษณ 

๒. ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการสรรหาหรือเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ 

และคะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ แตละครั้ง ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

๑๑. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสรรหาหรือเลือกสรร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร เปน 

พนักงานราชการท่ัวไป  ทางเว็บไซต https://www.sesasingthong.go.th   ภายในวันท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๕  

๑. จําแนกตามตําแหนงท่ีเปดรับสมัครและมีผูสอบผาน 

๒. บัญชีรายชื่อแตละตําแหนงดังกลาว จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนรวม การประเมินสมรรถนะ  

ครั้งท่ี ๑ และการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีไดคะแนนรวม เทากัน จะใหผูท่ีไดคะแนน

การประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี  ๑   มากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา  หากคะแนนเทากันอีก  จะใหผูท่ีไดรับ                  

เลขประจําตัวสอบกอน เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา 

๓. บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร กําหนดระยะเวลา ๒ ป นับแตวันประกาศรายชื่อ ผูผานการสรรหา 
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หรือเลือกสรร เวนแตมีการประกาศรับสมัครการเลือกสรรในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาหรือ

เลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

 

 

ท้ังนี้ ผูผานการสรรหาหรือเลือกสรรจะถูกยกเลิกบัญชี เม่ือผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงท่ีสอบได  

(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการดจางภายในวัน และเวลาท่ีกําหนด 

 (๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดวันเวลาท่ีจะจางในตําแหนงดังกลาว 

 (๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเง่ือนไข และหรือ ไมปฏิบัติตาม 

เง่ือนไขในการรับสมัครสอบกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไวในขอ ๗ ของประกาศนี้ 

๑๒. การจัดจางและทําสัญญาจางผูผานการสรรหาหรือเลือกสรร 

ผูผานการสรรหาหรือเลือกสรรจะตองเขารับการจัดจางและทําสัญญาจาง ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง กําหนด ดังนี้ 

๑. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง จะจัดจางพนักงานราชการครั้งแรก  

ตามลําดับท่ีตามบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรแตละตําแหนง ตามจํานวนอัตราวางท่ีประกาศรับสมัครไวนี้  เม่ือไดรับ

การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. ในกรณีท่ีมีอัตราวางในภายหลังจากประกาศรับสมัครนี้ จะจัดจางพนักงานราชการ จากบัญชีรายชื่อ 

ผูผานการสรรหาหรือเลือกสรรในตําแหนงนั้น ๆ ตามลําดับการข้ึนบัญชีรายชื่อท่ีมีบัญชีเหลืออยู ตามเง่ือนไข ท่ีกําหนดไว

ในขอ ๑๐ ของประกาศนี ้

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  จะดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไปดวย

ความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทาน ไดรับเลือกสรรหรือมี

พฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง

ทราบดวย 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                                                                                      
 

                                (นายประธาน  ทวีผล) 
                                      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 
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แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง                                         

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  กันยายน  ๒๕๖๕ 

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

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี   

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน          

ดานวิชาการการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

๑. จัดทําบัญชี  เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน  ท้ังเงินในและเงินนอกงบประมาณ    

เงินทุนหมุนเวียน  เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีการบัญชีของสวนราชการ 

๒. รวบรวมขอมูลและรายงานการเงินของสวนราชการ  เพ่ือพรอมท่ีจะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและ 

ทันสมัย 

๓. จัดทําและจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานของรัฐเพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเปน 

และวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน 

๔. ศึกษาวิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ  เพ่ือใหการใชจายเงินเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ   และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 

๕. ดูแลการรับและจายเงิน  สถานะทางการเงิน  ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ – จายเงิน  เพ่ือให 

การรับ – จายเงินขององคกรมีประสิทธิภาพ  การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

๖. ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชี แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  เชน  ใหคําแนะนําในการ 

ปฏิบัติงาน  วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม  จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณ

เครื่องมือท่ีถูกตอง เปนตน  เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

๗. วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ  

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาว 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  

๑.ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 

   ๑.๑ ความรูความสามารถท่ัวไป (๒๕ คะแนน) ทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี 

แกไขเพ่ิมเติม 

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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(๓) กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชนของพนกังานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๖) ขาวสารท่ัวไป และเหตุการณบานเมืองปจจุบัน  

    ๑.๒ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (๒๕ คะแนน) ทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) .ความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชี และการจัดทํารายงานการเงิน 

(๒) ความรูเก่ียวกับระบบบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส New GFMIS Thai 

(๓) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

(๔) ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายการบริหารงานของสวน 

ราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ 

(๕) ความรูเก่ียวกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี 

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

(๖) ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๗) ความรูเก่ียวกับพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๘) ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๙) ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 

เวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕0 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๑๐) ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ 

ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ผูท่ีจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 

๒ จะตองเปนผูท่ีผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ แลว โดยประเมิน  ดังนี้ 

(๑) วิธีสัมภาษณ  (๓๐ คะแนน) 

(๒) ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยประเมินจากผลงานตามองคประกอบตัวชี้วัด    

(๒๐  คะแนน)  ตามรายละเอียดแนบทายนี้ 

 

         /..ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 

 

 



9 
 
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน ดาน

วิชาการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ในดานตาง ๆ ดังนี้  

๑. รวบรวมและศึกษาขอมูลในงานพัสดุ  เพ่ือกําหนดคุณภาพ  และมาตรฐานของพัสดุ 

๒. ตรวจสอบและดูแลการจัดซ้ือจัดจางแบบตาง ๆ  เชน  การตกลงราคา   การสอบราคา  ประกวดราคา 
วิธีพิเศษ  และวิธีกรณีพิเศษ  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
  ๓. จัดทํารายละเอียดบัญช ี หรอืทะเบียนคุมทรัพยสินเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ  เพ่ือใหสามารถ
ตรวจสอบวสัดุตาง ๆ  ไดโดยสะดวก 
  ๔. ซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง  เพ่ือใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน 
  ๕. จําหนายพัสดุเม่ือชํารุดหรือเสื่อมสภาพ  หรือไมจําเปนในการใชงานทางราชการอีกตอไป  เพ่ือใหพัสดุเกิด
ประโยชนใหแกทางราชการไดมากท่ีสุด 
  ๖. ถายทอดความรูดานงานพัสดุแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  เชน  ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานวางโครงการ
กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม  จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเครื่องมือท่ีถูกตอง  เปนตน  เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

๗. วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ  

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  

๑.ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 

   ๑.๑ ความรูความสามารถท่ัวไป (๒๕ คะแนน) ทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี 

แกไขเพ่ิมเติม 

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๓) กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๖) ขาวสารท่ัวไป และเหตุการณบานเมืองปจจุบัน 
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     ๑.๒ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (๒๕ คะแนน) ทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

(๒) ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 

(๓) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(๔) ความรูเก่ียวกับระบบบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส New GFMIS Thai 

(๕) ความรูเก่ียวกับระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ( Thai Government 

Procurement : e-GP) 

(๖) ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ผูท่ีจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 

๒ จะตองเปนผูท่ีผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ แลว โดยประเมิน  ดังนี้ 

(๑) วิธีสัมภาษณ  (๓๐ คะแนน) 

(๒) ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยประเมินจากผลงานตามองคประกอบตัวชี้วัด  

(๒๐  คะแนน)  ตามรายละเอียดแนบทายนี้ 

 

        

   

         /ตําแหนงนักวิชาการศึกษา… 
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ตําแหนงนักวิชาการศึกษา  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน ดาน

วิชาการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

 ๑. ศึกษา วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพัฒนางานดานวิชาการศึกษา  

และท่ีเก่ียวของ 

๒. ศึกษา วิเคราะห วิจัยเบื้องตน เพ่ือประกอบการจัดทําขอเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน การศึกษา  

หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี การ

สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๓. จัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๔. ดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงใหทันสมัย เพ่ือเปน 

หลักฐานอางอิงและใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๕. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 

๖. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนา 

งานดานการศึกษา 

๗. วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ  

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  

๑.ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 

   ๑.๑ ความรูความสามารถท่ัวไป (๒๕ คะแนน) ทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี 

แกไขเพ่ิมเติม 

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๓) กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๖) ขาวสารท่ัวไป และเหตุการณบานเมืองปจจุบัน  
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     ๑.๒ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (๒๕ คะแนน) ทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) ความรูดานการศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมทาง 

การศึกษา การแนะแนว การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา 

(๒) ความรูดานการจัดทําแผนงาน โครงการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

(๓) ความรูดานการจัดประชุมอบรมสัมมนา และการเผยแพรการศึกษา 

(๔) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ผูท่ีจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 

๒ จะตองเปนผูท่ีผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ แลว โดยประเมิน  ดังนี้ 

(๑) วิธีสัมภาษณ  (๓๐ คะแนน) 

(๒) ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยประเมินจากผลงานตามองคประกอบตัวชี้วัด  

(๒๐  คะแนน)  ตามรายละเอียดแนบทายนี้ 

 

 

 

       /ตาํแหนงนักทรัพยากรบุคคล… 
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ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน ดานการ

บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

 ๑. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลท้ังในและตางประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดทํา 

มาตรฐานหรือหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของสวนราชการ 

๒. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการดําเนินงาน เก่ียวกับ 

การบริหารทรัพยากรบคุคล 

  ๓. ศึกษา  รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเคราะห  เพ่ือประกอบการกําหนดความตองการและความ

จําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ  การจัดหลักสูตรและการถายทอดความรู  

๔. ศึกษา รวบรวมขอมูลและวิเคราะหงาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหนง และการวางแผน  

อัตรากําลังของสวนราชการ 

๕. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

และการบริหารคาตอบแทน 

  ๖. ศึกษา  รวบรวม  ตรวจสอบขอมูล  ถอยคํา  ขอเท็จจริง  เพ่ือประกอบการดําเนินการทางวินัย  

การรักษาวินัยและจรรยา 

๖. ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษคุณธรรม 

๗. ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูมีความรู  

ความสามารถใหดํารงตําแหนง 

  ๘. วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  

๑.ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 

  ๑.๑ ความรูความสามารถท่ัวไป (๒๕ คะแนน) ทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 

        (๑) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไข 

เพ่ิมเติม 

        (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

        (๓) กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

        (๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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        (๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 

๒๕๕๔ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       (๖) ขาวสารท่ัวไป และเหตุการณบานเมืองปจจุบัน  

๑.๒ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (๒๕ คะแนน) ทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 

     (๑) ความรูเก่ียวกับการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง การธํารงรักษา บุคลากร การ

ดําเนินการเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการ การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร การศึกษา การรักษา

จรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุมครองระบบคุณธรรม 

     (๒) ความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรภาครัฐ  

     (๓) ความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนการบริหารโครงการ และการติดตามประเมินผล  

     (๔) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

     (๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ผูท่ีจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 

๒ จะตองเปนผูท่ีผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ แลว โดยประเมิน  ดังนี้ 

(๑) วิธีสัมภาษณ  (๓๐ คะแนน) 

(๒) ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยประเมินจากผลงานตามองคประกอบตัวชี้วัด  

(๒๐  คะแนน)  ตามรายละเอียดแนบทายนี้ 

 

 

 

         /ตําแหนงนักเทคโนฯ.. 
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ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน ดาน

วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

  ๑. ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ และการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกตใช เพ่ือใหงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

๒. ชวยรวบรวมขอมูล และรวมจัดทําโครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง และ 

นโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจดัการงานในโครงการตาง ๆ ของสวนราชการ เพ่ือใหการดําเนินงาน เก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. รวมศึกษา วิเคราะห เก่ียวกับการกําหนดมาตรการดานความม่ันคงปลอดภัยบนระบบ เครือขาย 

คอมพิวเตอร และวิธีการปองกันการกระทําท่ีเปนภัยคุกคามตอระบบคอมพิวเตอร ควบคุมดูแลเว็บไซต ท่ีผิดศีลธรรม

หรือผิดกฎหมาย เพ่ือรักษาและคุมครองความปลอดภัยขอมูล เว็บไซต และปองกันการกออาชญากรรม ทาง

คอมพิวเตอร 

๔. ชวยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานสื่อสารและโทรคมนาคม เพ่ือใชในการกําหนดนโยบาย      

ดานการสื่อสารและโทรคมนาคม 

๕. รวมดําเนินการเก่ียวกับกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการท่ีเก่ียวกับการขออนุญาตการจดทะเบียน   

การกํากับดูแลธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสามารถกําหนดแนวทางการกํากับดูแล ธุรกิจบริการ

เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

๖. ชวยตรวจสอบขอมูลและนําขอมูลเขาสูคลังขอมูลและฐานขอมูล และชวยดูแลบริหารจัดการ  

คลังขอมูลและฐานขอมูล เพ่ือดูแลบริหารจัดการคลังขอมูลและฐานขอมูลใหผูเก่ียวของสามารถใชงาน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๗. ชวยเตรียมขอมูลตามผลการวิเคราะหและติดตามความคืบหนาในการจัดสงขอมูล ตามท่ีไดรับการ 

รองขอ เพ่ือสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชขอมูล 

๘. วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ  

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชา สารสนเทศ

ศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาว  

        

         /หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบ  

๑.ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 

   ๑.๑ ความรูความสามารถท่ัวไป (๒๕ คะแนน) ทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี 

แกไขเพ่ิมเติม 

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๓) กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๖) ขาวสารท่ัวไป และเหตุการณบานเมืองปจจุบัน  

    ๑.๒ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (๒๕ คะแนน) ทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร และทักษะการใชคอมพิวเตอร  

(๒) ความสามารถและทักษะในการใชระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต  

(๓) ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  

(๔) พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๔  

(๕) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๖) พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ผูท่ีจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 

๒ จะตองเปนผูท่ีผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ แลว โดยประเมิน  ดังนี้ 

(๑) วิธีสัมภาษณ  (๓๐ คะแนน) 

(๒) ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยประเมินจากผลงานตามองคประกอบตัวชี้ 

(๒๐  คะแนน)  ตามรายละเอียดแนบทายนี้ 
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รายละเอียดแนบทาย  การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒  ความเหมาะสมกับตําแหนงตามองคประกอบตัวช้ีวัด         

(๒๐  คะแนน)  สําหรับการสรรหาพนักงานราชการท่ัวไป                                                              
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 

 
ท่ี องคประกอบ/ตัวช้ีวัด คาคะแนน กรอบการพิจารณา 

๑ คุณวุฒิการศึกษา 
๑. ระดับปริญญาโท 
๒. ระดับปริญญาตรี 
 

(5 คะแนน) 
  5  คะแนน 
  4  คะแนน 
   

พิจารณาจากระดับการศึกษา 
สูงสุด ที่ กคศ. หรือ ก.พ.รับรอง 
สูงสุดเพียงระดบัเดียว 

๒ ประสบการณในการทํางาน 
๑. มีประสบการณปฏิบัติงานในหนวยงาน ตรงตามตาํแหนง 
    ที่สมัคร 
๒. มีประสบการณการฝกประสบการณในหนวยงานตรงตาม 
    ตําแหนงที่สมัคร 
๓. มีประสบการณไมตรงตามตําแหนงที่สมัคร 
๔. ไมมีประสบการณการทํางาน 

(5 คะแนน) 
  5  คะแนน 
     
  4  คะแนน 
 
  3  คะแนน 
  2  คะแนน 
   

พิจารณาจากคําสั่งจาง หรือ 
สัญญาจางทีป่ฏิบัติงานใน 
หนวยงานการศึกษาหรือ 
หนวยงานอ่ืน ๆ อยางใด    
อยางหนึ่ง 

๓ การฝกอบรม การพัฒนาตนเอง 
๑. จํานวน  ๔  คร้ังข้ึนไป 
๒. จํานวน  ๓  คร้ัง 
๓. จํานวน  ๒  คร้ัง 
๔. จํานวน  ๑  คร้ัง 
๕  ไมเคยเขารับการอบรม 

(5 คะแนน) 
  5  คะแนน 
  4  คะแนน 
  3  คะแนน 
  2  คะแนน 
  1  คะแนน 
 

พิจารณาจากหลักฐานที่แสดงวา
ไดเขารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองยอนหลังไมเกิน ๓ ป นับ
ถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 

๔ เขียนผลงานที่ตนเองประสบความสําเร็จและภาคภูมิใจ  (ไมเกิน 
๒ หนากระดาษ  A ๔ ขนาด ๑๖ พอยด ) 
 

(5 คะแนน) 
  

ใบประกาศ /ประกาศนยีบัตร 
(ถามี) 

หมายเหตุ  ใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา  ยกเวนเอกสารประกอบการพิจารณา  ในขอ ๒  ตองใหผูบังคับบัญชาลงนาม
หรือหัวหนางานผูรับผิดชอบ รับรองสําเนาถูกตอง  ใหสงเอกสารประกอบ จํานวน  ๓  เลม  ในวันสมัคร 
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