ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี
และตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
------------------------

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ประสงครับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงที่รบั สมัคร
1. เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2. เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่กําหนดตามเอกสารแนบทายประกาศ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
อัตราคาจางเดือนละ 10,000 บาท ระยะเวลาการจางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันที่ 7
มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์รบั สมัคร
2.1 ผูส มัครตองมีคณ
ุ สมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(7) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(8) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหหยุดงาน
เปนการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงาน หรือพักราชการ
(9) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
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(11) ไมเปนผูเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน กรณีหยอนความสามารถ บกพรองในการหนาที่หรือประพฤติตนไมเหมาะสม หรือกรณี
มีมลทิน หรือมัวหมอง ในกรณีที่ถูกสอบสวน
2.2 ผูสมัครตองมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ
พระภิกษุ หรือสามเณร ไมมีสทิ ธิสมัครและไมอาจใหเขาคัดเลือกได
ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และกรณีสมัครคัดเลือก
ไวแลว และไดบวชเปนพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไมอาจใหเขาคัดเลือกไดเชนกัน หากในวัน
ทําการคัดเลือกยังคงสมณเพศ
3. วัน เวลา สถานที่สมัครเขารับการคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ระหวางวันที่ 18-24
กุมภาพันธ 2562 (ไมเวนวันหยุดราชการ) ภาคเชาระหวางเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบาย
เวลา 13.00 น. - 16.30 น. โดยไมตองชําระคาธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก
4. เอกสารที่ตอ งนํามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
(1 นิ้ว) ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาของบาน พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(4) ประกาศนียบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาโดยตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย
จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานแสดงการพนพันธะทางทหาร ไดแก ใบสําคัญ สด.8
หรือ สด.43 (กรณีผูสมัครคัดเลือกเพศชาย)
(6) หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือแกไข
วัน เดือน ปเกิด (ถามี)
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาที่
รับสมัครดวยและใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง”และลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ
(2)-(6) และผูสมัครตองแตงกายตามประเพณีนิยม กลาวคือ บุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาวผา
ดวยสีสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน สตรีสวมเสื้อ กระโปรงสุภาพ
(หามสวมกางเกง) สวมรองเทาหุมสน หรือรัดสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน
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5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ทาง website : www.skarea2.go.th
6. วัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรการคัดเลือก
จะทําการคัดเลือก ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 และสถานที่สอบจะแจงใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก สําหรับตารางสอบกําหนดดังนี้
เวลา
วันที่ 3 มี.ค. 2562

วิชาสอบ
ภาค ก. สอบความรูความสามารถทั่วไป/
09.00 น. – 10.00 น.
ภาษาไทย และวิชาเฉพาะตําแหนง
(สอบขอเขียน)
13.00 น. – เปนตนไป. ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ)
รวม

คะแนน
50
50
100

7. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60
โดยเรียงลําดับบัญชีผูไดรับการคัดเลือกซึ่งไดคะแนนรวมทั้งภาค ก และภาค ข สูงสุดลงมาตามลําดับ
ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนในภาค ก สูงกวาอยูในลําดับที่ดีกวา และหากคะแนน
ภาค ก เทากันอีก ใหจัดลําดับที่โดยวิธีสุมแบบธรรมดา (จับสลาก)
8. การประกาศรายชื่อผูผ านการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายชื่อ
ผูไดรับคัดเลือก ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ตามลําดับที่ที่สอบคัดเลือกได ตามเงื่อนไข
เกณฑการตัดสินในขอ 7 ทาง website : www.skarea2.go.th
9. การจางและเงื่อนไขการสั่งจาง
9.1 อัตราคาจาง เดือนละ 10,000 บาท
9.2 ทําสัญญาจางเปนชวง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชวงที่ 1 ตั้งแตวันที่
7 มี น าคม 2562 ถึ ง วั น ที่ 30 เมษายน 2562 ภายใต เ งื่ อ นไขที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 กําหนด อนึ่ง ไมผูกพันการจางในการตอสัญญาครั้งตอไป
และจะประเมินผลการปฏิบัติงานวามีความเหมาะสมหรือจําเปนที่จะจางตอหรือไม เปนคราว ๆ ไป
9.3 ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ แตอยางใด และไมมีการเลื่อนขั้นคาจาง
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9.4 ผูไดรับการจางใหปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานการเงินและบัญชีและเจาพนักงานธุรการ ในกรณีระหวางปงบประมาณของการจางหากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด
หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่งเลิกจาง
โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไข และจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น
10. การจัดทําสัญญาจางผูผ านการคัดเลือก
10.1 ผูผานการคัดเลือกลําดับที่ 1 ของแตละตําแหนงใหไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญา
จางในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
10.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผูผานการคัดเลือกตามประกาศผูผานการคัดเลือกตามลําดับมาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราว
รายเดือนตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี และตําแหนงเจาพนักงานธุรการ และใหมารายงานตัว
ตามวันเวลาที่ประกาศใหมารายงานตัว จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกสําหรับการจางครั้งตอไปจะมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับคัดเลือก
เปนรายบุคคล โดยสงจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูผูไดรับคัดเลือกที่ระบุไวในใบสมัคร
โดยใหเวลามารายงานตัวไมนอยกวา 10 วันนับแตวันประทับตราของไปรษณียตนทางบนจดหมาย
ลงทะเบียนที่เรียกตัว
10.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี และตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนตามกําหนดเวลาที่ประกาศ หากพนเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
10.4 บัญชีผูคัดเลือกได ใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการคัดเลือก
ในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูคัดเลือกไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
10.5 ผลการคัดเลือกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
ถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

(นายกําพล กระมล)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

บัญชีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี และตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(ทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562)
------------------------------

1. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย อัตราคาจางเดือนละ 10,000 บาท
ระยะเวลาการจาง 7 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หนาที่ขอบขายและความรับผิดชอบ
(1) ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญการเบิกจายเงิน จัดทําบัญชีทั่วไปของหนวยงาน เชน
ทําบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
ตรวจสอบงบเดือน จัดทํารายงานการเงิน จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับงานบัญ ชีและการเงินใหเปน
หมวดหมู เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและคนหา
(2) รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบปฏิบัติ
เพื่อสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
(3) ติดตอประสานงานใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ ใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหบริการขอมูล
แกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนไดตอไป
(4) ผลิตเอกสารตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
(5) ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
- คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา
3) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2
2. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อัตราคาจางเดือนละ 10,000 บาท
ระยะเวลาการจาง 7 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หนาที่ขอบขายและความรับผิดชอบ
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เชน การรับสง ลงทะเบียน
รางหนังสือ โตตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกขอมูล เพื่อสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนินไปได
โดยสะดวก และมีหลักฐานตรวจสอบได
(2) รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบปฏิบัติ
เพื่อสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
(3) รวมรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลตาง ๆ นําเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อนําไปใช
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป
(4) ติดตอประสานงานใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ ใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
(5) ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนไดตอไป
(6) ผลิตเอกสารตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
(7) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การเบิกจาย เพื่อใหมีอุปกรณไวใชงานและอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
(8) ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
- คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา หรือ
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา หรือ
3) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
------------------------------

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562)
--------------------

ภาค ก. ความรูความสามารถทัว่ ไป/ภาษาไทย และความรูเฉพาะตําแหนง
(คะแนน 50 คะแนน) ใหทดสอบความรู ความสามารถ โดยการสอบขอเขียนแบบปรนัย ดังนี้
1. ความสามารถทางดานการคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน
การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนและปริมาณ และการแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตาง ๆ
2. ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือ
รูปภาพ การคิดวิเคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ
สถานการณ
3. ความเขาใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอานหรือทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความ
ที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ความเขาใจบทรอยกรอง ทั้งนี้
รวมถึงการสรุปความ ตีความ ยอความ เรียงความ แตงประโยค
4. การใชภาษา
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหถูกตอง
ตามหลักภาษาและการเรียงความ
5. วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ใหทดสอบขอเขียนเกี่ยวกับ
5.1 การปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และงบประมาณในระบบ GFMIS เบื้องตน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ พัสดุ
5.2 ระเบียบการจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง
พ.ศ. 2551
5.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
5.4 ความรูเ กี่ยวกับคอมพิวเตอรที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
องคประกอบการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) คะแนน 50 คะแนน
ประกอบดวย
(1) คุณลักษณะของบุคคลอันพึงประสงคสําหรับผูปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานการเงินและบัญชี (10 คะแนน)
(2) บุคลิกภาพ (10 คะแนน)
(3) ความรู ความสามารถและประสบการณ (20 คะแนน)
(4) ทวงทีวาจา และเชาวนปญญา (10 คะแนน)
---------------------------------

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562)
--------------------

ภาค ก. ความรูความสามารถทัว่ ไป/ภาษาไทย และความรูเฉพาะตําแหนง
(คะแนน 50 คะแนน) ใหทดสอบความรู ความสามารถ โดยการสอบขอเขียนแบบปรนัย ดังนี้
1. ความสามารถทางดานการคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน
การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนและปริมาณ และการแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตาง ๆ
2. ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือ
รูปภาพ การคิดวิเคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ
สถานการณ
3. ความเขาใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอานหรือทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความ
ที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ความเขาใจบทรอยกรอง ทั้งนี้
รวมถึงการสรุปความ ตีความ ยอความ เรียงความ แตงประโยค
4. การใชภาษา
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหถูกตอง
ตามหลักภาษาและการเรียงความ
5. วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ใหทดสอบขอเขียนเกี่ยวกับ
5.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ พัสดุ
5.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไข
เพิ่มเติม
5.3 ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
องคประกอบการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) คะแนน 50 คะแนน
ประกอบดวย
(1) คุณลักษณะของบุคคลอันพึงประสงคสําหรับผูปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานธุรการ
(10 คะแนน)
(2) บุคลิกภาพ (10 คะแนน)
(3) ความรู ความสามารถและประสบการณ (20 คะแนน)
(4) ทวงทีวาจา และเชาวนปญญา (10 คะแนน)
---------------------------------

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีและตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562)

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ป

1. ประกาศรับสมัคร

11-17 ก.พ. 2562

2.

รับสมัคร

18-24 ก.พ. 2562

3.

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก

26 ก.พ. 2562

4.

สอบขอเขียนภาค ก. ความรูความสามารถทัว่ ไป/ภาษาไทย และวิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน)

3 มี.ค 2562

5.

สอบภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)

3 มี.ค. 2562

6.

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

4 มี.ค. 2562

7.

รายงานตัว ทําสัญญาจาง

7 มี.ค. 2562

หมายเหตุ

