
                                                        (เอกสารหมายเลข 1) 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สำหรับตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563) 
------------------------------------------------------ 

 

1. ตำแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ตำแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ช่ือสายงาน   ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
ช่ือตำแหนงในสายงาน  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับตำแหนง   ปฏิบัติงาน 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 
  (1) จัดทำและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพ่ือใหงานเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกำหนด 
  (2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพ่ือใชประกอบในการทำงบประมาณ
ประจำปของหนวยงาน 
  (3) ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพ่ือใหเกิดความถูกตองใน
การปฏิบัติงาน 
  (4) ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป
เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทำงาน
ของหนวยงาน 
 2. ดานการบริการ 
  (1) ใหคำแนะนำ ตอบปญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี แกเจาหนาท่ีระดับ
รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชำนาญแกผูท่ีสนใจ 
  (2) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอ
ความชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปน
ประโยชนตอการทำงานของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 

2. ตำแหนง … 
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2. ตำแหนงเจาพนักงานธุรการ 
 

ตำแหนงประเภท    ท่ัวไป 
ช่ือสายงาน     ปฏิบัติงานธุรการ 
ช่ือตำแหนงในสายงาน   เจาพนักงานธุรการ 
ระดับตำแหนง     ปฏิบัติงาน 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ี
ชัดเจน ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  1. ดานการปฏิบัติการ 
   (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการท่ัวไป เชน การรับสง ลงทะเบียน ราง
หนังสือโตตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกขอมูล เพ่ือสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดำเนินไปไดโดยสะดวก
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได 
   (2) รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพ่ือสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 
   (3) ดำเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑของสำนักงาน เพ่ือใหมีอุปกรณท่ีมีคุณภาพไวใช
งานและอยูในสภาพพรอมใชงาน 
   (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลตาง ๆ นำเสนอตอผูบังคับบัญชาเพ่ือ
นำไปใชเสนอแนะและปรบัปรุงการปฏิบัติงานตอไป 

  2. ดานการบริการ 
   (1) ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 
   (2) ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีจะนำไปใชประโยชนได
ตอไป 
   (3) ผลิตเอกสารตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และ
ปฏิบตัิหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข 2) 

แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ตำแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจำเปนหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2563 

-------------------------------------------- 
ชื่อ – นามสกุล..............................................................................ตำแหนง........................................................ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน................................................................................................................................................ 
อำเภอ....................................... จังหวัด..................................... สังกัด สพป./สพม............................................ 
 

 1.จางจากเงินงบประมาณ  2.จางจากเงินรายไดของหนวยงานการศึกษา 
 

ป พ.ศ. 
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

(โรงเรียน/สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน เง่ือนไขการจาง ผูลงนาม
รับรอง 

(ผอ.รร./ 
ผอ.เขต) 

ตั้งแตวันท่ี ถึงวันท่ี 
รวม 

(ป/เดือน) 

ตามขอ 1 
เงิน

งบประมาณ 

ตามขอ 2 
เงินรายได

สถานศึกษา 
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ป พ.ศ. 
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

(โรงเรียน/สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน เง่ือนไขการจาง ผูลงนาม
รับรอง 

(ผอ.รร./ 
ผอ.เขต) 

ตั้งแตวันท่ี ถึงวันท่ี 
รวม 

(ป/เดือน) 

ตามขอ 1 
เงิน

งบประมาณ 

ตามขอ 2 
เงินรายได

สถานศึกษา 
        
        
        
        
        

 

ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ......................................................ผูสมัคร 
(........................................................................) 

 
หมายเหตุ :  1. ผูลงนามรับรองในชองดานขวา คือ ผูอำนวยการสถานศึกษา (กรณีผูสมัครปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา) หรือผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (กรณีผูสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 
  2. กรณีไมมีผูอำนวยการสถานศึกษา หรือผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหผูรักษาการ
ในตำแหนงเปนผูลงนามรับรอง 
       3. ใหแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา คือ สำเนาคำสั่งหรือสัญญาจางหรือเอกสารอ่ืนท่ี              
ทางราชการออกใหอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวาสี่ป ท่ีระบุวามีการจางดวยเงินงบประมาณ 
หรือเงินรายไดของหนวยงานการศึกษาพรอมหลักฐานการจายคาจางดวยเงินรายไดของหนวยงานการศึกษา 
เชน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานการศึกษา (บัญชีเงินรายไดของหนวยงานการศึกษา) ใบสำคัญ
รับเงิน หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงใหเห็นวาเปนการจางดวยเงินรายไดของหนวยงานการศึกษา โดยใหมี                   
ผูรับรองความถูกตองของเอกสารประกอบทุกหนา ดังนี ้
 1) กรณีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ใหผูอำนวยการสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองความ
ถูกตองของเอกสารประกอบทุกหนา 
 2) กรณีปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเปนผูลงนามรับรองความถูกตองของเอกสารประกอบทุกหนา 
 3) กรณีท่ีเปนอัตราจาง หรือลูกจางช่ัวคราวจากเงินรายไดของหนวยงานการศึกษา      
ใหแนบหนังสือรับรองดวย (เอกสารหมายเลข 3) 
 
 
 
 

 



 
(เอกสารหมายเลข 3) 

หนังสือรับรอง  
(กรณีท่ีเปนอัตราจาง หรือลูกจางชั่วคราวจากเงินรายไดของหนวยงานการศึกษา) 

 
ท่ี.............../2563               โรงเรียน............................................................................ 

      วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ..................... 
 ขาพเจา............................................................. ตำแหนง.......................................................... 
โรงเรียน.................................................................. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...................................... 
ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................... 
เปนอัตราจาง หรือลูกจางชั่วคราว จากเงินรายไดของหนวยงานการศึกษา.......................................................... 
อำเภอ................................ จังหวัด.............................. สำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................................... 
ตามรายละเอียดเอกสารท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 
  1.  สัญญาจาง ท่ี................./....................   คำสั่งจาง ท่ี................../.......................  
 หลักฐานการจายคาจาง (ระบุ) .............................................................  อ่ืนๆ ....................................... 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต้ังแตวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... 
รวมเวลา..............ป...................เดือน...................วัน 
  2.  สัญญาจาง ท่ี................/.....................   คำสั่งจาง ท่ี................../.......................  
 หลักฐานการจายคาจาง (ระบุ) .............................................................  อ่ืนๆ ....................................... 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... 
รวมเวลา..............ป...................เดือน...................วัน 
  3.  สัญญาจาง ท่ี................/.....................   คำสั่งจาง ท่ี................../.......................  
 หลักฐานการจายคาจาง (ระบุ) .............................................................  อ่ืนๆ ....................................... 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี..........เดอืน................พ.ศ........... ถึงวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... 
รวมเวลา..............ป...................เดือน...................วัน 
  4.  สัญญาจาง ท่ี................./....................   คำสั่งจาง ท่ี................../.......................  
 หลักฐานการจายคาจาง (ระบุ) .............................................................  อ่ืนๆ ....................................... 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี..........เดอืน................พ.ศ........... ถึงวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... 
รวมเวลา..............ป...................เดือน...................วัน 
  5.  สัญญาจาง ท่ี................./....................   คำสั่งจาง ท่ี................../.......................  
 หลักฐานการจายคาจาง (ระบุ) .............................................................  อ่ืนๆ ....................................... 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต้ังแตวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... ถึงวันท่ี..........เดือน................พ.ศ........... 
รวมเวลา..............ป...................เดือน...................วัน 
 

  รวมเวลานับถึงวันท่ีสมัครวันสุดทาย  จำนวน..............ป..............เดือน...............วัน 
 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ................................................................ผูรับรอง 
(...............................................................) 

ตำแหนงผูอำนวยการ................................................................... 
วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ............... 


