
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
-------------------------------------------- 

 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพ่ือจ้างเหมาบริการ ให้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
 

 1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
     นักวิชาการเงินและบัญชี    

 2. อัตรำค่ำจ้ำง  
  2.1  จ้างเหมาบริการ อัตราค่าจ้าง จ านวน 12,000 บาท ต่อเดือน   
  2.2  ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มจ้าง  ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 

          2.3   เงื่อนไขการจ้าง มีดังนี ้  
                  2.3.1 ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานประจ าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9 
                  2.3.2 วันปฏบิัติงาน  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
                  2.3.3 เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เวลาพัก 12.00 – 13.00 น.)  

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกเวลามาท างานและกลับตามเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ 
 
 

 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก  
  3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
    1)  มีสัญชาติไทย 
    2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
    3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ      
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง       
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
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  3.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
     3.2.1 ได้รับคุณวุฒิทางปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.
รับรองแล้ว ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
        3.2.2  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญในงานด้านการเงิน การบัญชีทั่วไป
ของส่วนราชการ สามารถวิเคราะห์ฐานทางการเงินและบัญชี ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน  
พัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ จัดท าทะเบียนคุมการเงินต่างๆ 
จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุงหรือจัดฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน
การบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
   3.3 ลักษณะขอบข่ำยงำนที่ปฏิบัติ 

3.3.1 อ านวยความสะดวกในการประชุมต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                         3.3.2   ร่าง โต้ตอบ รับ – ส่ง หนังสือภายใน – ภายนอกในระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ฯ การจัดท าทะเบียนคุมการเงินต่าง ๆ  

    3.3.3  จัดท าการรับ-การจ่ายในระบบ GFMIS 
    3.3.4  ตรวจสอบเอกสารรายการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด 
    3.3.5  ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ    

                         3.3.6  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน ฯ 
                         3.3.7  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

    4. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  
     4.1 กำรรับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระหว่างวันที่       
4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 
     4.2 หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 x 1.5 นิ้ว   
ถ่ายคราวเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย) 
       2) ส าเนาปริญญาบัตร แสดงวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcipt) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน อย่างละ 1  ฉบับ         
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 256๒  (วันรับ
สมัครวันสุดท้าย) 
       3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
       4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
       5) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 
เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีชื่อตัว นามสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
       6) ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
      เอกสำรที่น ำมำแสดงในวันรับสมัครต้องน ำเอกสำรฉบับจริงมำแสดงด้วย 
 
 
                                                                                                     /4.3 เงื่อนไข... 
 



 
- 3 – 

 
 
     4.3 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
       ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (ส าเนาถูกต้องทุก
ฉบับ) ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
     4.4 ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และ
ทางเว็บไซตh์ttp://www.mathayom9.go.th        
     4.5 วันเวลำและสถำนที่สอบคัดเลือก   
        จะด าเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่  19 ธันวาคม 2562 ส่วนสถานที่สอบ
คัดเลือกจะแจ้งให้ทราบ ณ วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 

    5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบคัดเลือก 
 

ประเมิน หมำยเหตุ 
ภำค ก โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน  
   - ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี 
ภำค ข โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ 
    - คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ ความรอบรู้งานในหน้าที่ความซื่อสัตย์  
มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ปฏิภาณไหว
พริบ ความอดทน และเสียสละ เจตคติการปฏิบัติงาน 
การช่วยเหลือ และการให้บริการที่ดี  

 
 
 

 

  
    6. เกณฑ์กำรตัดสินกำรคัดเลือก 
     ผู้สมัครต้องผ่านการประเมินภาค ก สอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ผ่านการ
ประเมิน ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงล าดับผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับที่ 1 ไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า 
 

    7. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 256๒ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และทางเว็บไซต์ 
http://www.mathayom9.go.th และให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างเหมาบริการ วันที่ 25 ธันวาคม 
2562 
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    8. กำรขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชี   
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ 2 ปี 
นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกบัญชีในกรณีต่อไปนี้   
     1) ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว   
     2) ผู้ผ่านการคัดเลือกขอสละสิทธิไม่มารายงานตัวตามก าหนด   
     3) ประกาศยกเลิกบัญชี บัญชีครบก าหนด 2 ปี   
     4) มีการประกาศสอบครั้งใหม่ ในต าแหน่งเดียวกัน  
   5) การจ้างไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ  
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
  
    

                                                  (นายเจริญชัย  กติติพีรเดช) 
                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรรับสมัครคดัเลือกบคุคลทั่วไปเพ่ือจ้ำงเหมำบริกำร  
ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
 

.............................................................. 
 
ประกำศรับสมัคร      ในวันที่  27 พฤศจิกายน  2562 
รับสมัคร        ระหว่างวันที่  4-16 ธันวาคม  2562  
                                                               ในวันและเวลาราชการ     
ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  ภายในวันที่  17 ธันวาคม 2562 
กำรด ำเนินกำรคัดเลือก     วันที่  19 ธันวาคม 2562 
ประกำศผลกำรคัดเลือก    ภายในวันที่  23 ธันวาคม 2562 
รำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง   วันที่  25 ธันวาคม 2562 
 


