
 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 

เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงิน                   

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 

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

  ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จะดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเปน

ลูกจางชั่วคราว อาศัยอํานาจตามขอความคําสั่งสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี  ๑๓๔๐/๒๕๖๐  สั่ง ณ 

วันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรื่องการมอบอํานาจเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับ

สมัครสรรหาเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราว  รายละเอียดดังนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการรบัสมัคร 

ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงิน กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  จํานวน  ๑  ตําแหนง  

ลักษณะการจาง โดยวิธีการจางเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุรัฐ       

พ.ศ.๒๕๖๐  

รายละเอียดแนบทายประกาศ 

๒. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสรรหา 

  ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครหรือพิมพใบสมัครแนบทายประกาศหนาเว็บไซดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  และยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  ตั้งแตวันท่ี  ๑๑ – ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.    

เวนวันหยุดราชการ 

๓. เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครจะตองย่ืนในวันสมัคร 

  เอกสารทุกรายการใหมีฉบับจริง  และสําเนาภาพถาย  จํานวน ๑ ชุด (รับรองความถูกตอง) ดังนี้ 

   ๑. ประกาศนียบัตร  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดง     

ผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ   

   ๒. ทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร 

   ๓. บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (ยังไมหมดอายุ) 

   ๔. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมสวมแวนตาดํา  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน 

ขนาด ๑ นิ้ว  x ๑.๕ นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป 



๒ 
 
   ๕. ใบรับรองแพทย      

   ๖. หลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสอืสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส (ถามี) 

๔. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหา 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ       

การสรรหา  ภายในวันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕  ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สิงหบุรี อางทอง      

และ ทางเว็บไซต  https://www.sesasingthong.go.th 

๕. หลักสูตรและวิธีการสรรหา 

    จะดําเนินการสรรหาดังนี้ 

    ภาค ก การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ โดยประเมินจากผลงานตามองคประกอบ 

ตัวชี้วัด (๕๐  คะแนน)  ใหสงเอกสารประกอบ จํานวน  ๒  เลม  พรอมใบสมัคร  ในวันสมัครเทานั้น                

รายละเอียดตามแนบทายประกาศนี้ 

    ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร        

(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ดังนี้ 

๑ ประวัติสวนตัวและการศึกษา 

๒ บุคลิก ลักษณะ ทวงทีวาจา 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ 

๔ การมีปฎิภาณไหวพริบ 

๕ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ 

 

๖. วัน เวลา และสถานท่ีสอบขอเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จะจัดใหสอบสัมภาษณ ในวันท่ี  ๒๗  

เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  รายงานตัวเขารับการสอบสัมภาษณ เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  

๗. เกณฑการตัดสิน 

      ผูท่ีถือวาเปนผูผานการสรรหามีสิทธิไดรับการจัดจาง ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละหกสิบ       

โดยจะประกาศเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย  

 กรณีคะแนนรวม เทากันใหผูสอบไดคะแนนภาค ก มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา  หากยังได

คะแนนภาค ก เทากันอีก  ยังไดคะแนนภาค ก เทากันอีกใหจับฉลาก 

๘. การประกาศผลการสรรหา 

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได  

ภายในวันท่ี  ๒๙  เมษายน ๒๕๖๕  ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  และทางเว็บไซต   

https://www.sesasingthong.go.th โดยประกาศเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย   

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


๓ 
 
 

๙. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี       

บัญชีผูไดรับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯไดจัดทําสัญญาจางครบ     

ตามจํานวนตําแหนงวางตามประกาศรับสมัคร เม่ือจางครบบัญชีนั้นเปนอันยกเลิก 

๑๐. การเรียกตัวผูไดรับการสรรหา 

การเรียกตัวผูไดรับการสรรหา มารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจางจะใชประกาศบัญชีผูไดรับการสรรหา  

เปนการเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการทําสัญญาจาง ตามลําดับท่ีประกาศผลการสรรหาไว 

ผูไดรับการสรรหาซ่ึงไดรับการสั่งจางเปนลูกจางชั่วคราวไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสู 

การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเปนตําแหนงลูกจางประจํา หรือขาราชการในระหวางปงบประมาณ หากปรากฏวาเปน     

ผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรู ความสามารถ ความประพฤติท่ีไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจาง          

อาจบอกเลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางรับทราบลวงหนา 

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

         

                                                                                                                                

                      (นายประธาน  ทวีผล) 

                                       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง    
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รายละเอียดการสรรหาบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ตาํแหนงเจาหนาที่การเงิน แนบทายประกาศ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
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๔ 
 
 

รายละเอียด ภาค ก  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ  ประเมินผลงาน (๕๐  คะแนน) ในการสรรหาบุคคล   

เพ่ือเปนลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงิน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง ลงวันท่ี  ๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
ท่ี องคประกอบ/ตัวช้ีวัด คาคะแนน กรอบการพิจารณา 

๑ คุณวุฒิการศึกษา 
๑. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
๒. ระดับ ปวส.หรือเทียบเทา 
๓. ระดับ ปวช. 
 

(๑๐ คะแนน) 
  ๑๐  คะแนน 
    ๘  คะแนน 
    ๖  คะแนน 

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

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

(๑๐ คะแนน) 
  ๑๐ คะแนน 
     
   ๘ คะแนน 
 
   ๕ คะแนน 
   ๓ 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 

(๑๐ คะแนน) 
  ๑๐  คะแนน 
   ๘  คะแนน 
   ๖  คะแนน 
   ๔  คะแนน 
   ๒  คะแนน 
 

พิจารณาจากหลักฐานที่แสดงวา
ไดเขารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองยอนหลังไมเกิน ๓ ป นับ
ถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 

๔ เขียนผลงานที่ตนเองประสบความสําเร็จและภาคภูมิใจ  (ไมเกิน 
คร่ึงหนาหนากระดาษ  A ๔ ขนาด ๑๖ พอยด ) 
 

(๑๐ คะแนน) 
  

ใบประกาศ /ประกาศนยีบัตร 
(ถามี) 

๕ เขียนแนวทางในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามหนาที่
ตรงกับตําแหนงทีส่มัคร (ไมเกิน ๑ หนากระดาษ  A ๔ขนาด 
๑๖ พอยด ) 
 

(๑๐ คะแนน)       
   
 

 
 

หมายเหตุ   การเขียนรายงานตามองคประกอบการประเมินตัวช้ีวัด  และคะแนนการประเมินประวัติ  ประสบการณ 
 หนากระดาษ  A ๔  แบบอักษร  TH Sarabun IT๙  ขนาด  ๑๖  พอยท  โดยใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง    
ทุกหนา  ยกเวนเอกสารประกอบการพิจารณา  ในขอ ๒  ตองใหผูบังคับบัญชาลงนามรับรองสําเนาถูกตอง            
ใหสงเอกสารประกอบ จํานวน  ๒  เลม  พรอมใบสมัคร  ในวันสมัคร 
 



๕ 

 (โปรดกรอกใบสมัครดวยตัวบรรจง)  เลขประจําตัวสอบ 

ใบสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนลูกจางช่ัวคราว 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 

ตําแหนงเจาหนาทีการเงิน      

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 

ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจางชัว่คราว จึงขอเสนอรายละเอียดพรอมหลักฐาน

เก่ียวกับตัวขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี ้

๑. ชื่อและชื่อสกุล (นาย , นาง , นางสาว).................................................................................................................. 

๒. สัญชาติ.............เกิดวันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ...............อายุ..........ป (นับถึงวนัรับสมัครวันสุดทาย) 

    บัตรประจาํตัวประชาชนเลขที…่………………………………………………………………………………………....…………………  

    วันบัตรหมดอายุ............................................................ ภูมิลําเนา (จงัหวดั).......................................................... 

๓. เกิดที่จังหวัด...............................ทีอ่ยูปจจุบัน (ตามทะเบียนบานหรือที่ติดตอได) บานเลขที่..............หมูที่........... 

    ตรอก / ซอย....................................ถนน.....................................ตําบล............................อําเภอ.......................... 

    จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท..................................................................... 

4. ความรูความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................................
๕. ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอไดบานเลขที่....................หมูที่................ตําบล.......................อําเภอ......................... 
     จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.....................................โทร............................................................................ 
๖. สถานภาพ             โสด           สมรส        หมาย             หยา 
๗. อาชีพปจจบุันอาชีพปจจุบนั    ลูกจางหนวยงานรัฐบาล/เอกชน    อาชีพอ่ืนหรือกําลงัศึกษาตอ 

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

๘. ไดแนบหลักฐานตางๆซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวดังนี้ 

๘.๑ สําเนาวฒุิการศึกษา                                           ๘.๒ สําเนาทะเบียนบาน 

 ๘.๓ สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน        ๘.๔ ใบรับรองแพทย 

 ๘.๕ เหลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส (ถามี) 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาฯ และขอความที่ขาพเจาแจงไวใน    

ใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริง ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น  

ลงลายมือชื่อ..............................................................ผูสมัครคัดเลือก 

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

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

บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลกัฐานไดถูกตองครบถวน 
ลงชื่อ..............................................เจาหนาที่รับสมัคร 
    (.........................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมคัรแลวเห็นวา 
มีคุณสมบัติ  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก............................... 
ลงชื่อ............................................เจาหนาที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

ติดรูปถาย 

หนาตรง 

ขนาด 

๑ x ๑.๕ นิ้ว 




