ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
------------------------------------------------

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จะดาเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเป็น ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ งานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อาศัยอานาจตามหนัง สือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629
ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน 2559 และค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ 512/2559
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้กับนักเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รับเงินเดือนอัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท
จานวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้
1.1 โรงเรี ย นบ้ า นอุ โ ลกสี่ ห มื่ น และโรงเรี ย นบ้ า นรางกระต่ า ย “พิ ริ ย ะประชาคาร”
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ E-Office
2.2 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.3 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.4 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
/(4) ไม่เป็นผู้...
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(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
(2) มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 13 - 21 มีนาคม 2560
(ในวันและเวลาราชการ)
6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด
6.2 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาโดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสาเร็จการศึกษาภายในวันเปิดรับสมัคร
วันสุดท้าย และระเบียนผลการเรียน (Transcript) ซึ่ง ระบุวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงและสาเนา
จานวน 1 ชุด
6.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
6.5 ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จานวน 1 ฉบับ
6.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล ใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง และสาเนา จานวน 1 ฉบับ
/7. เงื่อนไข...
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7. เงื่อนไขกำรสมัคร
7.1 ผู้ สมั ครเข้า รับ การคั ดเลือก จะต้ องยื่นใบสมัค คัด เลื อกด้ วยตนเอง และต้อ งกรอก
รายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่กาหนด
ข้างต้น สาหรับสาเนาภาพถ่ายเอกสาร ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาทุกฉบับ
7.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว
7.3 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
8. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ภายในวั น ที่ 27 มี น าคม 2560 ณ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต ๒ และทางเว็บไซต์ www.kan2.go.th
9. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จะดาเนินการคัดเลือกโดย
การสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรแนบ
ท้ายประกาศนี้
10. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก
วัน เดือน ปี
1 เมษายน 2560

เวลำ
09.00 - 10.00 น.
10.30 – 11.30 น.
13.00 น.เป็นต้นไป

วิชำที่สอบ
ภำค ก สอบข้อเขียน
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถในภาระงาน
ภำค ข สอบสัมภำษณ์
- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)

คะแนน
100
50
50
50

สาหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
11. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในภาค ก ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และคะแนนรวม 2
ภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณี ที่ผู้
คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากได้
คะแนน ก เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง กว่า ถ้ายัง ได้คะแนนภาค ข
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่สูงกว่า การตัดสิน ถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ มิได้
/12. การประกาศ...

-412. กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่าน
การคัดเลือกภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ และ
ทางเว็บไซต์ www.kan2.go.th โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามลาดับ และรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
13. กำรยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
13.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กาหนด
13.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
13.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสั่งจ้าง
13.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกาหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
13.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก
14. กำรสั่งจ้ำงและจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
14.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามลาดับ ที่ที่ได้รับการคัดเลือก ในกลุ่มโรงเรียนที่มีอัตราว่างใน
รอบแรกจานวน 1 อัตรา
14.2 จะจัดทาสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่
30 กั น ยายน 2560 โดยใช้ ป ระกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่
จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชีสาหรับการเรียนตัวครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้
โดยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร
14.3 การจ้างลุกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครู ให้
นักเรียนนี้ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ
14.4 กรณีตรวจพบภายหลังว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร
จะไม่ไ ด้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือถูกยกเลิกการจ้างทันที่เนื่องจากขาดคุณสมบั ติ
แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายอนันต์ กัลปะ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

กำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ตำมโครงกำรคืนครูให้นักเรียน
(แนบท้ำยประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 6 มีนำคม 2560)
***************************
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง

วันที่ 6 มีนาคม 2560
ระหว่างวันที่ 13 - 21 มีนาคม 2560
(ในวันและเวลาราชการ)
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560
วันที่ 1 เมษายน 2560
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560
วันที่ 17 เมษายน 2560

หลักสูตรกำรคัดเลือกลุกจ้ำงชั่วครำว เพื่อปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ตำมโครงกำรคืนครูให้นักเรียน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
---------------------------1. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะทดสอบความรู้ ความสามารถ ของผู้สมัครดังนี้
1.1 ความรู้ความสารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- ความรอบรู้ทวั่ ไป
- ความรู้ด้านภาษาไทย
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
1.2 ความสามารถในภาระงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียน ระบบ e-office และหนังสือ
ราชการต่างๆ
- งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจ การบันทึก การจัดทา
รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
- การประสาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆชุมชนท้องถิ่น การห้บริการผู้มา
ติดต่อราชการ
2. สอบสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
สัมภาษณ์ด้วยวิธีการสังเกต โดยประเมินจาก
2.1 ประวัติส่วนตัว การศึกษา
2.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การแต่งกาย
2.3 การมีปฏิภาณไหวพริบ
2.4 ความรู้ความสามารถในงาน, ประสบการณ์ในการทางาน
2.5 เจตคติในการประกอบวิชาชีพ

