ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-----------------------------------------ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลงวัน ที่
19 ธั น วาคม 2559 หนั ง สื อส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ วนที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/
ว 6343 ลงวั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2563 หนั ง สื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ 02145/18298 ลงวัน ที่ 30 ตุ ลาคม 2563 และค าสั่ ง หั วหน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 19/2560 สั่ง ณ วัน ที่ 3 เมษายน 2560 โดยอนุ มั ติ ของคณะกรรมการศึก ษาธิก ารจั ง หวัด เพชรบุ รี
ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2563 การประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2563 และการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จึงประกาศรับสมัคร
คัด เลื อกบุ ค คลเพื่ อ บรรจุแ ละแต่ งตั้ ง เป็ น ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา ต าแหน่ ง บุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจะดาเนินการคัดเลือกตามรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือก และอัตรำเงินเดือน ดังนี้
ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การ ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน จ านวน 3 อั ต รา แนบท้ า ยประกาศนี้
โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
1.1 ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น อั ต รา
เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท
1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณ วุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 10,840 –
11,930 บาท
1.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณ วุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 11,500 –
12,650 บาท
2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือก
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติของตาแหน่ง ที่จะดาเนินการคัดเลือก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศ (เอกสำรหมำยเลข 1)

-23. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจาเป็นหรือมี เหตุพิเศษ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
3.1 ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
หรื อ เงิ น รายได้ ข องหน่ ว ยงานการศึ ก ษา ซึ่ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะงานของต าแหน่ ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสี่ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้
ทั้ งนี้ เงิน รายได้ ของหน่ ว ยงานการศึ ก ษา ให้ ห มายถึ ง เงิน บริจ าค ค่ าธรรมเนี ย ม
ค่ าบริก าร ค่ าตอบแทนจากการให้ บ ริ ก าร การลงทุ น การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
หรื อ สถานศึ ก ษา และน าไปใช้ จ่ า ยตามกฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ ท างราชการก าหนด หรื อ เงิ น รายได้ อื่ น
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
3.2 มีคุณ สมบั ติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพ ระมหากษั ตริย์เป็ น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่ เป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก พั ก ราชการ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่ เป็ น ผู้ บ กพร่อ งในศี ล ธรรมอั น ดี ส าหรั บ การเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็ นผู้เคยต้องโทษจาคุ กโดยคาพิพ ากษาถึง ที่ สุดให้ จาคุก เว้นแต่ เป็น โทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(12) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู กลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรือ ไล่ ออกเพราะกระท าผิด วินั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็ น ผู้ เคยกระท าการทุ จริต ในการสอบเข้ ารับราชการหรือเข้าปฏิบั ติ ง าน
ในหน่วยงานของรัฐ
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3.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ดารงตาแหน่งตรงตามมาตรฐานตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ดังนี้
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ได้รับ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ หรือคุณ วุฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ในระดั บเดียวกั น
ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2) ได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ เทคนิ ค หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร 2 ปี ต่ อ จาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3) ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร 3 ปี ต่ อ จาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4) ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อย่ า งอื่ น ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่ า ใช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3.4 มีประสบการณ์ในตาแหน่งที่สมัครรับการคัดเลือกไม่น้อยกว่าสี่ปี
3.5 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียน
วิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538
4. กำรรับสมัคร
4.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ ที่ ป ระสงค์ จะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก สามารถขอใบสมั ค รได้ ด้ ว ยตน เอ ง
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด เพชรบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์
www.pbipeo.go.th แ ละ ยื ่น ใบ ส มัค ร ด้ว ยตน เอ ง พ ร้อ ม เอ ก สาร ป ระ ก อ บ ณ ห้อ งป ระ ชุม 1
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสาราญ
ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมื อง จังหวัดเพชรบุ รี ตั้งแต่วัน จันทร์ที่ 23 – วัน อำทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกำยน 2563
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ในเวลำ 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
4.2 เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร
ให้นาเอกสารและหลักฐานที่เป็นฉบับจริง และฉบับสำเนำ อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย (ทั้งด้านหน้าและด้านหลังถ้ามี) โดยให้จัดเรียงเอกสารตามลาดับ
ดังนี้
1. ใบสมัครตามแบบที่กาหนด (เอกสำรหมำยเลข 2)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน จานวน 3 รูป
3. ใบประกาศนียบัตร และ/หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรคุณวุฒิอนุ ปริญญา) ทั้งนี้ ผู้ที่จะ
ถือ ว่าเป็ น ผู้ สาเร็จการศึ ก ษาตามหลั กสู ตรชั้น ประกาศนี ยบั ต ร ของสถานศึ กษาใดนั้ น จะถือ ตามกฎหมาย
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
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4. บัตรประจาตัวประชาชน
5. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
6. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วัน
รับการตรวจร่างกายจนถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้
6.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
6.2 วัณโรคในระยะติดต่อ
6.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
6.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
6.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล , ทะเบียนสมรส
8. หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ ตามเว็บไซต์
http://qualification60.otepc.go.th/ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
9. แบบรายงานประวัติ ก ารปฏิ บั ติ ง านตามต าแหน่ ง ที่ ส มั ค รเข้ า รับ การคั ด เลื อ ก
ตามแบบที่กาหนด (เอกสำรหมำยเลข 3) ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติง านถึงปัจจุบัน พร้อมแนบเอกสำรประกอบ
คือ สาเนาคาสั่งหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันมาแล้วไม่น้อย
กว่าสีป่ ี ที่ระบุว่ามีการจ้างด้วยเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา พร้อมหลักฐานการจ่าย
ค่าจ้างด้ วยเงิน รายได้ข องหน่ วยงานการศึก ษา เช่น สาเนาบั ญ ชี เงิน ฝากธนาคารของหน่ วยงานการศึก ษา
(บัญชีเงินรายได้ ของหน่วยงานการศึกษา) ใบสาคัญรับเงิน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการจ้าง
ด้วยเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา โดยให้มีผู้รับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบทุกหน้า ดังนี้
9.1 กรณีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม
รับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบทุกหน้า
9.2 กรณี ป ฏิ บั ติ ง ำนในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ให้ ผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบทุกหน้า
9.3 กรณีที่เป็นอัตรำจ้ำง หรือลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินรำยได้ของหน่วยงำน
กำรศึกษำ ให้แนบหนังสือรับรองด้วย (เอกสำรหมำยเลข 4)
5. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
5.1 ผู้ สมั ครเข้ ำรับกำรคัดเลือ ก ให้ส มัค รเข้ำรับ กำรคั ดเลื อ กได้เพีย งตำแหน่ งเดีย ว
และจังหวัดเดียว หำกปรำกฏว่ำ ผู้สมัครคัดเลือ กสมัครเกินกว่ำหนึ่งตำแหน่ง หรือ เกิน กว่ำหนึ่งจังหวัด
ผู้ดำเนินกำรคัดเลือกจะตัดสิทธิกำรคัดเลือกทั้งหมด
5.2 ผู้สมั ครเข้ารับ การคั ดเลื อกจะต้ องยื่น ใบสมัค รเข้ารับ การคัดเลือ กด้ว ยตนเองและ
ต้อ งกรอกรายละเอี ย ดในใบสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ วน ด้ วยตั วบรรจง พร้ อมทั้ ง ยื่น หลั กฐานในการสมั ค ร
ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น หากผู้ ส มั ค รรายใดที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต รงหรื อ มี เอกสารไม่ ค รบตามประกาศรั บ สมั ค ร
เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสิทธิที่จะไม่รับสมัคร หรือผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่
รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากตรวจสอบพบภายหลังจะไม่ได้รับ
การพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

-55.3 ประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตาแหน่ง ที่ รับสมั คร จะต้อ งสาเร็จการศึ กษาและได้รับ การอนุ มัติ จากผู้มี อานาจอนุ มัติ ภายในวัน รับสมัค ร
คัดเลือกวันสุดท้าย
5.4 ผู้ สมั ครเข้ารั บ การคั ด เลือ กจะต้อ งรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเอง
ว่าเป็ นผู้มีคุณ สมบัติทั่ วไปและมีคุณ สมบั ติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัค รจริง และจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
5.5 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิ ดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณสมบัติของตาแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
5.6 ผู้ สมั ค รจะต้อ งปฏิ บั ติต นตามมาตรการเฝ้ าระวั ง และป้ อ งกัน การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยต้อ งสวมหน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์
หรือหน้ำกำกผ้ำทุกครั้งเมื่อมำติดต่อกับหน่วยรับสมัครสอบ
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภำยในวัน พุ ธ ที่ 2 ธั นวำคม 2563 ณ สานัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด เพชรบุรี อาคาร 3 มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสาราญ ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง จัง หวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์
www.pbipeo.go.th
7. หลักสูตรกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะดาเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น หรือ มี เหตุ พิ เศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยใน ภาค ก และภาค ข
และภาค ค โดยการประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้
8. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบตาม
ตารางสอบที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ดังนี้
ภำค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลำ
วันเสำร์ที่ 12 ธันวำคม 2563
เวลา 09.30 – 11.30 น.

วิชำที่สอบ
1. วิชาความสามารถทั่วไป
1) ความสามารถทางด้านการคิดคานวณ
2) ความสามารถด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย
1) ความเข้าใจภาษา
2) การใช้ภาษา

คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)
50 คะแนน
50 คะแนน

-6ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
วัน/เวลำ
วันเสำร์ที่ 12 ธันวำคม 2563
เวลา 13.30 – 15.30 น.

วิชำที่สอบ
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยเฉพาะที่ระบุในมาตรฐานตาแหน่ง
และที่กาหนดเป็นขอบข่ายงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
(150 คะแนน)
150 คะแนน

ภำค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วัน/เวลำ

วิชำที่สอบ

วันเสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
และการศึกษา บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณ
ท่วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์

คะแนนเต็ม
(50 คะแนน)
25 คะแนน
25 คะแนน

สาหรับสถานที่สอบคัดเลือก และห้องสอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต่อไป
9. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำค ก และ ภำค ข
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ภาค ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ตามเกณฑ์ร้อยละหกสิ บ
โดยเรี ย งตามประกาศรายชื่ อ ผู้ มี ส ิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ภำยในวั น พุ ธ ที่ 16 ธั น วำคม 2563
ณ สานั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภั ฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสาราญ
ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ www.pbipeo.go.th
10. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศผล
การคัดเลือกเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาค
เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับที่ดีกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้พิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ในตาแหน่ง
ที่สมั ครเข้ารับการคัดเลือกมากกว่าเป็นผู้อยู่ ลาดับที่ ดีกว่า หากผู้ที่ มีประสบการณ์ ในต าแหน่ งที่ สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่ดีกว่า
11. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบุ รี จะประกาศผลการคั ด เลื อ ก ภำยใน
วันพุธที่ 23 ธันวำคม 2563 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสาราญ ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ www.pbipeo.go.th

-712. กำรเรียกตัว
การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียกตามลาดับที่
ที่ผ่านการคัดเลือกให้ครบตามจานวนตาแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครโดยไม่มีกำรขึ้นบัญชี โดยจะใช้ประกาศ
ผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้ที่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
13. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
13.1 จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน ตามจานวนตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยไม่ขึ้นบัญชี โดยให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.
กาหนด และตามที่ประกาศไว้ในการคัดเลือก ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามตาแหน่งที่ประกาศ
รับสมัครให้บรรจุและแต่งตั้งเท่าที่คัดเลือกได้
13.2 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่ำสี่ปี จึงจะมีสิทธิขอย้าย หรือขอโอน
13.3 กรณี ที่ ต รวจสอบภายหลั ง พบว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กรายใดเป็ น ผู้ ข าด
คุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รั บการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้
หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ดาเนินการเพิกถอน
คาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การคั ด เลื อ ก หากปรากฏว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ ส่ อ ไปในทางไม่ สุ จ ริ ต
หรือ ดาเนิ นการผิดพลาด อัน อาจท าให้ เกิดความไม่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัดเพชรบุ รี
พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้นได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายสมสันต์ ลือกาลัง)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
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รำยละเอียดตำแหน่งว่ำงที่ใช้ในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
ที่
ตำแหน่ง/สังกัด
1 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
3 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ตำแหน่งเลขที่
อ5
อ 28
อ 44

หมำยเหตุ

-9หลักสูตรกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
.....................................................................
ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
(1) ความสามารถทางด้านการคิดคานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุ ก ต์ ใช้ ค วามคิ ด รวบยอดทางคณิ ต ศาสตร์
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ
(2) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคา ข้อความ หรือ
รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจาลองต่าง ๆ
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
(1) ความเข้าใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่ า นและการท าความเข้ า ใจกั บ บทความ หรื อ
ข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและ
ตีความด้วย
(2) การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุในมาตรฐาน
ตาแหน่ง และที่กาหนดเป็นขอบข่ายงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมิน ดังต่อไปนี้
1. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ่ า นมา (คะแนนเต็ ม 25 คะแนน) ให้ ส่ ว นราชการเป็ น
ผู้กาหนดตัวชี้วัดในการประเมิน
การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ่ า นมาให้ ร ายงานย้ อ นหลั ง สี่ ปี ติ ด ต่ อ กั น ตามแบบที่
ผู้ด าเนิ น การคัด เลื อ กก าหนดและให้ กาหนดไว้ในประกาศรั บ สมั ค ร โดยให้ ส่ งรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำน
ดังกล่ำวในวันสัมภำษณ์
2. ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
และการศึกษา บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์
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กำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
(ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. รับสมัครคัดเลือก
(ไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
(ประกาศก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วัน)
4. การคัดเลือก
ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข
6. เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
หมำยเหตุ

ภายในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 –
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
ภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
ภายในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559
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ตำรำงสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ภำค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลำ
วันเสำร์ที่ 12 ธันวำคม 2563
เวลา 09.30 – 11.30 น.

วิชำที่สอบ
1. วิชาความสามารถทั่วไป
1) ความสามารถทางด้านการคิดคานวณ
2) ความสามารถด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย
1) ความเข้าใจภาษา
2) การใช้ภาษา

คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)
50 คะแนน
50 คะแนน

ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
วัน/เวลำ
วันเสำร์ที่ 12 ธันวำคม 2563
เวลา 13.30 – 15.30 น.

วิชำทีส่ อบ
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยเฉพาะที่ระบุในมาตรฐานตาแหน่ง
และที่กาหนดเป็นขอบข่ายงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
(150 คะแนน)
150 คะแนน

ภำค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วัน/เวลำ

วิชำที่สอบ

วันเสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
และการศึกษา บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณ
ท่วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์

คะแนนเต็ม
(50 คะแนน)
25 คะแนน
25 คะแนน

- 12 องค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
สำหรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
กรณีทมี่ ีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559)
------------------------------------------------------ภำค ค ข้อ 1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ดังนี้
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
1 คุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมมำตรฐำนตำแหน่ง (5 คะแนน)
1. ระดับ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ระดับ ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ระดับ ปวช.

ค่ำคะแนน

กรอบกำรพิจำรณำ

5 คะแนน

พิจารณาจากระดับการศึกษาที่ ก.ค.ศ.
หรือ ก.พ. รับรอง ตามมาตรฐาน
ตาแหน่งระดับสูงสุดเพียงระดับเดียว

4 คะแนน
3 คะแนน

2 ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่เข้ำรับ
กำรคัดเลือก (5 คะแนน)
1. ระยะเวลา 8 ปีขนึ้ ไป
2. ระยะเวลา 6 – 7 ปี
3. ระยะเวลา 4 – 5 ปี

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
ที่ระบุตามคาสั่ง/เอกสารอื่นที่
ผู้บังคับบัญชารับรอง นับถึงวันรับ
สมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (เศษของปี
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)

3 สถำนที่ปฏิบัติงำน (5 คะแนน)
1. ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
2. ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร

5 คะแนน
3 คะแนน

พิจารณาจากสัญญาจ้าง หรือคาสั่ง
หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้

4 ภูมิลำเนำ (5 คะแนน)
1. ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
2. ภูมิลาเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร

5 คะแนน
3 คะแนน

พิจารณาจากการอาศัยอยู่ภูมิลาเนานั้น
ได้แก่ สถานที่เกิด หรือมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย

5 กำรเป็นกรรมกำร/อนุกรรมกำร/คณะทำงำน/วิทยำกร
(5 คะแนน)
1. สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
3. ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

พิจารณาจากคาสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญ
บันทึกเสนอหรือหลักฐานอื่น

หมำยเหตุ : ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ภาค ข จัดทาเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตามองค์ประกอบ
การประเมิน ตัวชี้วัดข้างต้น (โดยให้รายงานย้อนหลัง 4 ปีติดต่อกัน) ตำมเอกสำรหมำยเลข 5 จำนวน 1 เล่ม พร้อมเอกสำร
ประกอบ โดยให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารประกอบทุกหน้ำ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี) ยกเว้นเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำในข้อ 2 ต้องให้ผู้ บังคับ บัญ ชำรับ รองสำเนำถูกต้อ งทุกหน้ ำ พร้อมใส่หมายเลขหน้ากระดาษ
ทุกแผ่น โดยให้ส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนนี้ในวันสัมภำษณ์

(เอกสารหมายเลข 1)
รำยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติ สำหรับตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563)
ตำแหน่งประเภท
ทั่วไป
ชื่อสำยงำน
ปฏิบัติงานธุรการ
ชื่อตำแหน่งในสำยงำน
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติง านด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัด เจน
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน
ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวก
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้ อมู ล จั ดเก็ บข้ อมู ลสถิ ติ เอกสาร หลักฐานหนัง สื อ ตามระเบีย บวิ ธี
ปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้
ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติง านและข้อมูลต่าง ๆ นาเสนอต่อผู้บังคับบัญ ชา
เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป
(3) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(เอกสารหมายเลข 2)

/เฉพาะเจ้าหน้าที่
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(เอกสารหมายเลข 3)
-1–
แบบรำยงำนประวัติกำรปฏิบัติงำน เพื่อประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ชื่อ – นามสกุล..............................................................................ตาแหน่ง........................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน................................................................................................................................................
อาเภอ....................................... จังหวัด..................................... สังกัด สพป./สพม............................................
 1.จ้างจากเงินงบประมาณ

ปี พ.ศ.

สถานที่ปฏิบัติงาน
(โรงเรียน/สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา)

 2.จ้างจากเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

รวม
(ปี/เดือน)

เงื่อนไขการจ้าง
ตามข้อ 1 ตามข้อ 2
เงิน
เงินรายได้
งบประมาณ สถานศึกษา

ผู้ลงนาม
รับรอง
(ผอ.รร./
ผอ.เขต)
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ปี พ.ศ.

สถานที่ปฏิบัติงาน
(โรงเรียน/สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

รวม
(ปี/เดือน)

เงื่อนไขการจ้าง
ตามข้อ 1 ตามข้อ 2
เงิน
เงินรายได้
งบประมาณ สถานศึกษา

ผู้ลงนาม
รับรอง
(ผอ.รร./
ผอ.เขต)

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร
(........................................................................)
หมำยเหตุ : 1. ผู้ล งนามรับ รองในช่อ งด้านขวา คือ ผู้อานวยการสถานศึ กษา (กรณี ผู้ สมัค รปฏิ บัติ ง านใน
สถานศึกษา) หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กรณี ผู้สมัครปฏิบัติง านในสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา)
2. กรณีไม่มีผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้รักษาการ
ในตาแหน่งเป็นผู้ลงนามรับรอง
3. ให้ แนบหลักฐานประกอบการพิ จารณา คื อ สาเนาคาสั่ง หรือสัญ ญาจ้างหรือเอกสารอื่น ที่
ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี ที่ระบุว่ามีการจ้างด้วยเงินงบประมาณ
หรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา พร้อมหลักฐานการจ่ายค่าจ้างด้วยเงิน รายได้ของหน่วยงานการศึกษา
เช่น สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานการศึกษา (บัญชีเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา) ใบสาคัญ
รับ เงิน หรือหลั กฐานอื่น ๆ ที่ แสดงให้ เห็ นว่า เป็ นการจ้างด้ วยเงิน รายได้ ของหน่วยงานการศึก ษา โดยให้ มี
ผู้รับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบทุกหน้า ดังนี้
1) กรณี ป ฏิ บั ติ ง ำนในสถำนศึ ก ษำ ให้ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาเป็ น ผู้ ล งนามรั บ รอง
ความถูกต้องของเอกสารประกอบทุกหน้า
2) กรณีปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบทุกหน้า
3) กรณีที่เป็นอัตรำจ้ำง หรือ ลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินรำยได้ของหน่วยงำนกำรศึกษำ
ให้แนบหนังสือรับรองด้วย (เอกสำรหมำยเลข 4)

(เอกสารหมายเลข 4)
หนังสือรับรอง
(กรณีที่เป็นอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา)
ที่.............../2563

โรงเรียน.............................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า.......................................................................... ตาแหน่ง..........................................................
โรงเรียน.................................................................. สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................................
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................
เป็นอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา..........................................................
อาเภอ................................ จังหวัด.............................. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................................
ตามรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.  สัญญาจ้าง ที่................../......................  คาสั่งจ้าง ที่................../.......................
 หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง (ระบุ) .............................................................  อื่นๆ .......................................
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ...........
รวมเวลา..............ปี...................เดือน...................วัน
2.  สัญญาจ้าง ที่................../......................  คาสั่งจ้าง ที่................../.......................
 หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง (ระบุ) .............................................................  อื่นๆ .......................................
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ...........
รวมเวลา..............ปี...................เดือน...................วัน
3.  สัญญาจ้าง ที่................../......................  คาสั่งจ้าง ที่................../.......................
 หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง (ระบุ) .............................................................  อื่นๆ .......................................
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ...........
รวมเวลา..............ปี...................เดือน...................วัน
4.  สัญญาจ้าง ที่................../......................  คาสั่งจ้าง ที่................../.......................
 หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง (ระบุ) .............................................................  อื่นๆ .......................................
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ...........
รวมเวลา..............ปี...................เดือน...................วัน
5.  สัญญาจ้าง ที่................../......................  คาสั่งจ้าง ที่................../.......................
 หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง (ระบุ) .............................................................  อื่นๆ .......................................
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันที่..........เดือน................พ.ศ...........
รวมเวลา..............ปี...................เดือน...................วัน
รวมเวลานับถึงวันที่สมัครวันสุดท้าย จานวน.................ปี.................เดือน.................วัน
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับรอง
(..............................................................................)
ตาแหน่งผู้อานวยการ...............................................
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ...............

(เอกสารหมายเลข 5)
แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (ภำค ค ข้อ 1)
ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
สาหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

โดย

นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………….……………………
ตาแหน่ง...............................................................................................................
โรงเรียน................................................................................................
สพป./สพม./สศศ.....................................................................
สมัครสอบคัดเลือกตาแหน่ง.....................................
รหัสประจาตัวผู้สมัครสอบ

