
 

 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพือ่คัดเลอืกเป็นพนักงานจ้างเหมาบรกิาร ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน 

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

 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน  จ านวน ๑ อัตรา  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นไปได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  
  

๑.หน้าท่ีความรับผิดชอบและรายละเอียดการจ้าง 
 ๑) จัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของหน่วยงาน 
 ๒) จัดท าทะเบียนคุมเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้ง
เงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของการเงินและบัญชี เพื่อแสดง
สถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการของส่วนราชการ 
 ๓) รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี 
และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
 ๔) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน 
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
 ๕) ช้ีแจง ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้และตอบปัญหาเกี่ยวกับการเงินและบัญชีผู้รับบริการ
หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๖) ออกใบเสร็จรับเงิน เงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืนพร้อม
รายละเอียดการน าฝากธนาคาร/น าฝากคลัง 
 ๗) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมเมือและ 
 ๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าตอบแทน             เดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

  (๑) มีสญัชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบรูณ์   

(๓) เป็นผู้... 
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 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 (๕) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือ
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ 
 (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
          (๘) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้ได้กระท าการ
ใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
 (๙) ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย 
 (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกเพราะท าผิดวินัย 
 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 
 (๑๔) ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด 
 (๑๕) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรหรือนักพรตหรือนักบวช 
          ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ  
 (๑) ได้รับปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
หรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี 
          (๒) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และกฎหมาย            
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
          (๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความเข้าใจการใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ 
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. การรับสมัคร 
    ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์สมัครประสงค์เข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ ) ณ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ  

/๓.๒ หลักฐาน... 



- ๓ - 
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (๑) ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
 (๒) ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จ านวน ๑ ฉบับ 

(๓) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่ามีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายของผู้ถือบัตร  
จ านวน ๑ ชุด 

(๖) ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยน ช่ือ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ชุด 
(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

 (8) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๑ รูป ส าหรับติดใบสมัคร 
 (9) ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง และลงช่ือก ากับทุกฉบับ 
 (10) เอกสารตามข้อ ๓.๒ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ต้องน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย 
 (๑1) หากหลักฐานของผู้สมัครรายใดไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่มีสิทธิพิจารณาไม่รับสมัคร 
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ภายในวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และเว็บไซต์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ www.prakanedu.go.th 
๕. วิธีการคัดเลือก 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณา
จากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน บุคลิกท่าทาง ท่วงทีวาจา ไหวพริบปฏิภาณ ทัศนคติต่อการ
ท างาน  และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคะแนนในการสัมภาษณ์
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

 
 
 

/ ๗. … 
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๗. การประกาศผลการคัดเลือก 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับจาก    
ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด หากในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่สมัครล าดับที่ก่อนเป็นผู้ได้รับการคัดเลื อก       
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก ทั้งนี้จะประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โทร ๐๒ ๑๑๗ ๒๓๘๖ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  www.prakanedu.go.th 
๘. การรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะด าเนินการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ 
ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๙. การสั่งจ้าง 
 ๙.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รับค่าตอบแทนเดือนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 ๙.๒ การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๙.๓ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการหากภายหลัง
ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาจ้าง หรือเลิกจ้าง แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไข     
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   ตุลาคม  พ.ศ. 256๑ 

 
 
 
 
        


