
 
 
 
 

 
 

      ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
----------------------------------------- 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล        
เพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เชียงรำย อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข
กำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันที่      
11 กันยำยน 2552 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 
ลงวันที่ 28 กันยำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง
ชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ             
ขั้นพ้ืนฐำน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยำยน 2559 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทน
เกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร
ทั่วไป สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

           1.1.1 นักประชำสัมพันธ์   จ ำนวน  1  อัตรำ 
    1.1.2 นักวิชำกำรเงินและบัญชี  จ ำนวน  1  อัตรำ 
    1.1.3 นักทรัพยำกรบุคคล  จ ำนวน  1  อัตรำ 
   1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ แต่ละต ำแหน่ง ตำมระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
   1.3 อัตราค่าตอบแทน    18,000 บำท 
   1.4 สิทธิประโยชน์  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร         
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   1.5 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท ำสัญญำจ้ำง โดยให้เป็นไปตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   1.6 สถานที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เชียงรำย 
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  2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ          
การสรรหาและเลือกสรร 
         2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
      (1)  มีสัญชำติไทย 
      (2)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย 
      (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
      (4)  ไม่เป็นผู้ที่มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิต
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
      (5)  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง 
 
      (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ ควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
      (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
  หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ในวันที่ท ำสัญญำจ้ำงจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำร
หรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำง
ของส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
  ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบและไม่อำจให้เข้ำรับกำรเลือกสรร
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมกำรสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นร 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538 
และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ หรือสำมเณรในภำยหลัง ก็ไม่อำจให้เข้ำ สอบได้เช่นกัน          
หำกยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 
      2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตำมระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำย
ประกำศนี ้

 3. การรับสมัคร 
          3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนด้วยตนเอง                
ได้ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น.  ( ในวันและเวลำรำชกำร)  สำมำรถ Download  ใบสมัครได้ทำงเว็บ ไซต์   
www.sesaocr.go.th 
      3.2 ค่าธรรมการสมัคร 
   1) ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ จ ำนวน 200 บำท 
   2) เมื่อออกใบเสร็จค่ำธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว จะไม่จ่ำยคืนให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  
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                        3.3 หลักฐานที่ต้องแนบ 
             เอกสารทุกรายการต้องรับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ด้วย  ดังนี้ 
         1)  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว          
โดยถ่ำยครำวเดียวกัน ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 รูป 
    2)  ส ำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร
โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครวันสุดท้ำย 
    3)  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcripts) ที่ระบุสำขำวิชำหรือทำงหรือ
สำขำวิชำเอกท่ีจะสมัคร  
    4)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อผู้สมัคร   
    5)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร หรือใบแทน 
    6)  ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน            
ที่แสดงว่ำไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549   
    7)  หลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 
หลักฐำนทำงทหำร (ถ้ำมี) 
    8)  ผลงำนตำมองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด จ ำนวน 3 ชุด 
    ทั้งนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครน ำเอกสำรฉบับจริงทุกรำยกำรมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่รับ
สมัคร และในวันสมัครให้ผู้สมัครปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ดังนี้ 

1)  ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์ตลอดระยะเวลำที่อยู่ในสถำนที่          
รับสมัคร 

2) ห้ำมผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตำมเข้ำมำในบริเวรสถำนที่รับสมัคร 
           3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
เอกสำรทุกฉบับ และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำม
ประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน 
   ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำ    
ไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว        
ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 

                 4.  การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับ           
กำรคัดเลือก ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565 ทำงเว็บไซต์  www.sesaocr.go.th  

  5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะหรือสมรรถนะ ควำมเหมำะสม
กับต ำแหน่ง ด้วยวิธีกำรประเมินผลงำนและกำรสัมภำษณ์ ตำมองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด (รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้) 
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               6.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ ที่ ผ่ ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ ำร้อยละ 60                 
และจะประกำศเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ หำกคะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน
ประวัติและผลงำนมำกกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ กำรตัดสินถือเป็นเด็ดขำดจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ 

                7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
          7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก ทำงเว็บไซต์  www.sesaocr.go.th   
       7.2 กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
   1) จ ำแนกตำมต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่ำน 
   2) บัญชีรำยชื่อแต่ละต ำแหน่งจะประกำศเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด      
ลงมำตำมล ำดับ ตำมเกณฑ์กำรตัดสิน 
        7.3 บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร มีก ำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ประกำศรำยชื่อ       
ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร เว้นแต่มีกำรประกำศรับสมัครกำรสรรหำและเลือกสรรในต ำแหน่งเดียวกัน    
ครั้งใหม่ บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
        ทั้งนี้ ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะถูกยกเลิกบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ำรับกำรจัดจ้ำงในต ำแหน่งที่สอบได้ 
2) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจัดจ้ำงภำยในวัน และเวลำที่ก ำหนด 
3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ตำมก ำหนดวันเวลำที่จะจ้ำง        

ในต ำแหน่งดังกล่ำว 
4)  ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำผู้นั้นมีคุณสมบัติ ไม่ เป็นไปตำมเงื่อนไข             

และหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลำยกรณีตำมระบุไว้ ในข้อ 7           
ของประกำศนี ้

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/8.กำรจัดจ้ำง... 

 

 





 
 

ปฏิทินก าหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
 

1. ประกำศรับสมัคร ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2565 

2. รับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 7 - 14 กันยำยน 2565 
(ในวันและเวลำรำชกำร) 

3. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภำยในวันที่ 19 กันยำยน 2565 

4. ประเมินประวัติและผลงำน วันที่ 20 กันยำยน 2565 

5. ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร 
- สอบสัมภำษณ์ 

จะแจ้งให้ทรำบภำยหลังจำกประกำศรำยชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

6. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร เดือนกันยำยน 2565  

7. รำยงำนตัว เดือนตุลำคม 2565 
ทั้งนี้ ต้องได้รับแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานตาํแหน่งและลกัษณะงานของพนักงานราชการ 
 
 รหัสควบคุมตําแหน่ง บท-05 
 

ชื่อตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสํารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
และเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือการดําเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ 
เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล 
หรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือเป็นสื่อเช่ือมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน 
การควบคุม การตรวจสอบ การดําเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้ งในและต่างประเทศ โดยประสานงาน 

กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
 (2) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผล 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ์ 
 (3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล 
 (4) จัดทําเอกสาร และผลิตบทความ เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
 ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้  

ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  
/ คุณสมบัติ … 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 มีคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

2. ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

ความรู้ความสามารถและทักษะสําหรับตําแหน่ง 

 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 2. ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

   
 



 

 

มาตรฐานตาํแหน่งและลกัษณะงานของพนักงานราชการ 
 
 รหัสควบคุมตําแหน่ง บท-09 
 

ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม 
ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง 
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ 

เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
 (2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 

และทันสมัย 
 (3) จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็น

และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
 (4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 
 (5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ–จ่ายเงิน 

เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
 (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน 

วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ 
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด 

2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

/ 3. ด้านการ … 
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3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
 (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ  

ในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 

 (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ 
การพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 มีคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 

2. ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 

3. ปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเหมาะสม 
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ความรู้ความสามารถและทักษะสําหรับตําแหน่ง 

 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 2. ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

   
 



มาตรฐานตาํแหน่งและลกัษณะงานของพนักงานราชการ 
 
 รหัสควบคุมตําแหน่ง บท-02 
 

ชื่อตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน 
และเงินประจําตําแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งต้ัง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอ่ืน 
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครอง
ระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ 

การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 
 (2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการดําเนินงาน

เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็น

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้  
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผน 
และเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรร
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

 (4) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน
อัตรากําลังของส่วนราชการ 

 (5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เ พ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

 (6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการดําเนินการทางวินัย 
การรักษาวินัยและจรรยา 

 
/ (7) ศึกษา ... 
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 (7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
 (8) ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังผู้มีความรู้

ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง 
2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
 (1) ให้คําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปัญหาเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 (2) ให้บริการข้อมูล เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ 

 (3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 มีคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

2. ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

ความรู้ความสามารถและทักษะสําหรับตําแหน่ง 

 1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 2. ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 3. สมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

   
 
 



 
 

คุณวุฒิปริญญาสาขา/ทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

 
 

1. สาขาวิชาการบัญชี 
1.1 ทำงกำรบัญชี 
1.2 ทำงกำรบัญชีต้นทุน 
1.3 ทำงกำรต้นทุน 
1.4 ทำงระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
1.5 ทำงกำรบัญชีกำรเงิน 
1.6 ทำงกำรบัญชีบริหำร 
1.7 ทำงกำรธนำคำรและกำรเงิน 
1.8 ทำงวิชำชีพกำรบัญชี 
1.9 ทำงกำรบัญชีธุรกิจแบบบูรณำกำร 
1.10 ทำงกำรบัญชีและกำรภำษีอำกร 
1.11 ทำงอ่ืนที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. รับรองให้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2.1 ทำงกำรธนำคำรและกำรเงิน 
2.2 ทำงกำรพำณิชย์ 
2.3 ทำงกำรเงิน 
2.4 ทำงพำณิชยศำสตร์ 
2.5 ทำงกำรบัญชีบริหำร 
2.6 ทำงบัญชีต้นทุน 
2.7 ทำงระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
2.8 ทำงอ่ืนที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. รับรองให้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรังต ำแหน่งนี้ได้ 

3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
3.1 ทำงเศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรคลัง 
3.2 ทำงเศรษฐศำสตร์กำรเงิน 
3.3 ทำงอ่ืนที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. รับรองให้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

การประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือสมรรถนะ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

****************** 
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด   กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะหรือสมรรถนะ ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  พิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวัติและผลงาน 
1.1 คุณวุฒิการศึกษา 

(1) ปริญญำโทหรือสูงกว่ำ 
(2) ปริญญำตรี 

 
 
1.2 ประสบการณ์และผลงาน 
      1.2.1 ประสบการณ์และการท างาน     
ในหน่วยงานทางการศึกษา 
     (1) ประสบกำรณ์ติดต่อกัน 5 ปี ขึ้นไป 
     (2) ประสบกำรณ์ติดต่อกัน 3 – 4 ป ี
     (3) ประสบกำรณ์ติดต่อกัน 1 – 2 ป ี
     (4) ประสบกำรณ์ไม่ต่อเนื่องรวมแล้ว              

ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
     (5) กรณีนอกเหนือจำกข้อ (1) – (4) 
          หรือไม่มีประสบกำรณ์ 
 
      1.2.2 ประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งที่สมัคร 
     (1) ประสบกำรณ์ติดต่อกัน 5 ปี ขึ้นไป 
     (2) ประสบกำรณ์ติดต่อกัน 3 – 4 ป ี
     (3) ประสบกำรณ์ติดต่อกัน 1 – 2 ป ี
     (4) ประสบกำรณ์ไม่ต่อเนื่องรวมแล้ว              

ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
     (5) กรณีนอกเหนือจำกข้อ (1) – (4) 
          หรือไม่มีประสบกำรณ์ 
 
     1.2.3 ผลงานหรือรางวัลที่ภาคภูมิใจ          

(1) ระดับชำติขึ้นไป 
      (2) ระดับภำค/เขตตรวจรำชกำร 
      (3) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/จังหวัด 
      (4) ระดับอ ำเภอ/สถำนศึกษำ 
      (5) ไม่มีผลงำน 
     

(50 คะแนน) 
(5 คะแนน) 
 5 คะแนน 
 4 คะแนน 
 
 
(40 คะแนน) 
(10 คะแนน) 
 
 10 คะแนน 
   8  คะแนน 
   6  คะแนน 
  4  คะแนน 

 
   2  คะแนน 
 
 
(10 คะแนน) 
 
  10 คะแนน 
   8  คะแนน 
   6  คะแนน 
  4  คะแนน 

 
   2  คะแนน 
 
 
(10 คะแนน) 
  10 คะแนน 
   8  คะแนน 
   6  คะแนน 
  4  คะแนน 

   2  คะแนน 
 
 
 

 
พิจารณาจาก 
- ส ำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ที่ ก.ค.ศ. รับรองเพียงระดับเดียว 
 
พิจารณาจาก 
- เอกสำรที่แสดงให้เห็นถึงระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำร
ท ำ งำน ในหน่ ว ยง ำนกำรศึ กษำ       
จำกค ำสั่งจ้ำงสัญญำจ้ำง หรือหนังสือ
รับรองจำกผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำ
หน่วยงำน (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือน
ขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) 
 
 
 
- เอกสำรที่แสดงให้เห็นถึงระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำร
ท ำงำนในต ำแหน่งที่สมัคร จำกค ำสั่ง
มอบหมำยงำน หรือหนังสือรับรอง
จำกผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำหน่วยงำน 
(เศษของปีตั้ งแต่  6 เดือนขึ้น ไป
นับเป็น 1 ปี) 
 
 
 
- หลักฐำนที่ระบุชื่อผู้สมัครในกำร
ได้รับรำงวัล เกียรติบัตร โล่ รำงวัล 
หรือหลักฐำนอ่ืนที่แสดงถึงรำงวัล       
ที่ได้รับ ระดับสูงสุดเพียงระดับเดียว 
ย้ อนหลั ง ไม่ เกิน  2 ปี  นับถึ งวัน
สุดท้ำยของกำรสมัคร 
 
 



 
 

      1.2.4 การเป็นคณะกรรมการ/
คณะท างานหรือวิทยากรที่เป็นประโยชน์    
ต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีสมัคร 
      (1) ระดับชำติขึ้นไป 
      (2) ระดับภำค/เขตตรวจรำชกำร 
      (3) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/จังหวัด 
      (4) ระดับอ ำเภอ/สถำนศึกษำ 
      (5) ไม่มีผลงำน/ไม่เคยเป็นวิทยำกรหรือ    

กรรมกำร คณะท ำงำน 
 
      1.2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์/จิตสาธารณะ/การเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา/รัฐพิธี 
      (1) เข้ำร่วมกิจกรรม 5 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
      (2) เข้ำร่วมกิจกรรม 2 – 4 ครั้ง/ป ี
      (3) เข้ำร่วมกิจกรรม น้อยกว่ำ 2 ครั้ง/ปี 
      (4) ไม่เข้ำร่วมกิจกรรม/ไม่แสดงหลักฐำน 

(10 คะแนน) 
   
 
  10 คะแนน 
   8  คะแนน 
   6  คะแนน 
  4  คะแนน 

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

- หลักฐำนที่ระบุชื่อผู้สมัครที่แสดงให้
เ ห็ น ถึ ง ก ำ ร ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร  ค ณ ะ ท ำ ง ำ น           
หรือวิทยำกร ระดับสูงสุดเพียงระดับ
เดียว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สุดท้ำยของกำรสมัคร 
 
 
 
 
- ภำพกิจกรรม/หลักฐำนกำรเข้ำร่วม
กิ จ ก ร ร ม บ ำ เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ /              
จิตสำธำรณะ/กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
วันส ำคัญทำงศำสนำ/รัฐพิธี 
 
 

2 คุณลักษณะส่วนบุคคล  
2.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ 
 
 
2.2 บุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ 
 
2.3 วุฒภิำวะทำงอำรมณ์ 
 
 
2.4 กำรมีปฏิภำณไหวพริบ 
 
 
 
2.5 เจตคติและอุดมกำรณ์ 

(50 คะแนน) 
 10 คะแนน 
 
 
 10 คะแนน 
 
 10 คะแนน 
 
 
 10 คะแนน 
 
 
 
 10 คะแนน 

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ 
-  กำรตอบค ำถำมและ เอกสำร
เกี่ ยวกับประวัติส่ วนตัว  ประวัติ
กำรศึกษำ 
- กำรแต่งกำย กริยำท่ำทำง ท่วงที
วำจำ 
-  ก ำ ร แ ส ด ง อ อ ก ท ำ ง อ ำ ร ม ณ์             
กำรควบคุมตนเองและระหว่ำงกำร
ตอบค ำถำมและกำรสื่อสำร 
- กำรประมวลกำรตอบค ำถำม โดยมี
หลักคิดและวิธีแก้ปัญหำในเชิงบวก
และสำมำรถอธิบำยหลักคิดและวิธี
แก้ปัญหำนั้นให้เป็นที่ยอมรับ 
-  แรงจู ง ใจ  เจตคติ  อุดมกำรณ์              
ที่มีต่อต ำแหน่งที่สมัคร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลืน่) 
 

 

 

     
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
****************** 

       เลขประจ ำตัวสอบ.................... 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 
 ด้วย ข้ำพเจ้ำประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร 
ต ำแหน่ง.................................... สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จึงขอเสนอรำยละเอียด
พร้อมหลักฐำนเกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำ เพ่ือประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อ – สกุล (นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................................สัญชำติ.................. ...... 
2. เกิดวันที่............เดือน......................... ......พ.ศ. ...................  อำยุ........ .......ปี.............เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิกำรศึกษำ..........................................................วิชำเอก................................................ .................... 
    จำกสถำนศึกษำ.....................................................เม่ือวันท่ี............เดือน...............................พ.ศ. ................. 
4. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ.................................................................................................. ............................ 
5. บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี..................................................ออกให้ ณ อ ำเภอ.........................จังหวดั. ................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่.................หมู่ที่........ต ำบล...............................อ ำเภอ.............................จังหวดั........................  
    รหัสไปรษณีย์.........................โทร...............................................E-mail:…………………………………………………………… 
7. สถำนภำพ       โสด  สมรส    หม้ำย     หย่ำ 
8. ได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วดังนี้ 
            ส ำเนำใบปริญญำบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลกำรเรียน 
          ส ำเนำบัตรประชำชน   ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ำมี) 
            ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................... 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้   ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับ        
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ        
ทั้งสิ้นในกำรคัดเลือก 

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

               วันที่...........เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565 
เฉพาะเจ้าหน้าที ่

ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรรับสมัครสอบฉบับจริง        
พร้อมฉบับถ่ำยส ำเนำแล้ว ปรำกฏว่ำ 
           หลกัฐำนถกูต้องครบถ้วน                  ไมถู่กตอ้ง 
        เนือ่งจำก..................................................................... 
               ลงชือ่................................................. 

(..............................................................) 
                           ………./ กันยำยน / 2565 
                             เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 

ได้รับเงินค่ำธรรมเนียมสอบจ ำนวน 200 บำท 
(สองร้อยบำทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแลว้ 

ตำมใบเสร็จเล่มที่................................เลขที.่..................... 
ลงชื่อ............................................................. 

(..............................................................) 
………./ กนัยำยน / 2565 

                            ผู้รับเงนิ 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของ
ผู้สมัครสอบแล้ว  ปรำกฏว่ำ 
            มีสิทธิสอบคัดเลือก               ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือก       
      เนือ่งจำก...................................................................... 
           ลงชือ่.....................................................................  

(......................................................................) 
                           ………./ กันยำยน / 2565 
                    เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1x1.5 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน 

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลำยมอื        
ของตนเองและลงลำยมือชือ่ต่อเจ้ำหน้ำที่  
รับสมัคร 


