ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป
------------------------

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ประสงครับสมัคร
คัดเลื อกบุคคลเพื่อจางเปนลู กจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงที่รบั สมัคร
- นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่กําหนดตามเอกสารแนบทายประกาศ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
อัตราคาจางเดือนละ 10,000 บาท ระยะเวลาการจางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันที่ 5
เมษายน 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
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
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
21-27 มีนาคม 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 28 มีนาคม 2562
ทาง website : www.skarea2.go.th
6. วัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรการคัดเลือก
จะทําการคัดเลือก ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสถานที่สอบจะแจงใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก สําหรับตารางสอบกําหนดดังนี้
เวลา
วิชาสอบ
วันที่ 31 มี.ค. 2562 ภาค ก. สอบความรูความสามารถทั่วไป/
09.00 น. – 10.00 น.
ภาษาไทย และวิชาความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
(สอบขอเขียน)
13.00 น. – เปนตนไป. ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ)
รวม

คะแนน
50

50
100

7. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวา
รอยละ 50 และไดคะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวารอยละ 60 การจัดลําดับที่ผูสอบคัดเลือกได
ใหเรียงลําดับจากผูที่สอบไดคะแนนรวมทั้งสองภาคจากมากไปหานอยตามลําดับลงมา ในกรณีที่ได
คะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนในภาค ก สูงกวาอยูในลําดับที่ดีกวา และหากคะแนนภาค ก
เทากันอีก ใหจัดลําดับที่โดยวิธีสุมแบบธรรมดา (จับสลาก)
8. การประกาศรายชื่อผูผ านการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายชื่อ
ผูไดรับคัดเลือก ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ตามลําดับที่ที่สอบคัดเลือกได ตามเงื่อนไขเกณฑ
การตัดสินในขอ 7 ทาง website : www.skarea2.go.th
9. การจางและเงื่อนไขการสั่งจาง
9.1 อัตราคาจาง เดือนละ 10,000 บาท
9.2 ทําสัญญาจางเปนชวง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ภายใตเงื่อนไขที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว
เขต 2 กําหนด อนึ่ง ไมผูกพันการจางในการตอสัญญาครั้งตอไป และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน
วามีความเหมาะสมหรือจําเปนที่จะจางตอหรือไม เปนคราว ๆ ไป
9.3 ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ แตอยางใด และไมมีการเลื่อนขั้นคาจาง
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9.4 ผูไดรับการจางใหปฏิบัติหนาที่นักจัดการงานทั่วไป ในกรณีระหวางปงบประมาณ
ของการจางหากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถ
ความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจาง
ทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไข และจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น
10. การจัดทําสัญญาจางผูผ านการคัดเลือก
10.1 ผูผานการคัดเลือกลําดับที่ 1-2 ใหไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางในวันที่ 5
เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
10.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผูผานการคัดเลือกตามประกาศผูผานการคัดเลือกตามลําดับมาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศใหมารายงานตัว
จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
สําหรับการจางครั้งตอไปจะมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับคัดเลือกเปนรายบุคคล โดยสงจดหมายลงทะเบียน
ตอบรับตามที่อยูผูไดรับคัดเลือกที่ระบุไวในใบสมัคร โดยใหเวลามารายงานตัวไมนอยกวา 10 วัน
นับแตวันประทับตราของไปรษณียตนทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัว
10.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไปตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนตามกําหนดเวลา
ที่ประกาศ หากพนเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผาน
การคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
10.4 บัญชีผูคัดเลือกได ใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการคัดเลือก
ในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูคัดเลือกไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
10.5 ผลการคัดเลือกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
ถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายกําพล กระมล)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

บัญชีรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงนักจัดการงานทัว่ ไป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562)
------------------------------

ตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
จํานวน 1 อัตรา
และกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ 10,000 บาท (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
มีงบประมาณที่จะเจียดจายการจางในครั้งนี้ อัตราคาจางเดือนละ 10,000 บาท)
ระยะเวลาการจาง เมษายน - 30 กันยายน 2562
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หนาที่ขอบขายและความรับผิดชอบ
(1) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/
หนวยงาน ในดานตาง ๆ เชน การบริหารงานบุคคล งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ การบริหารงบประมาณ
(2) จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
เพื่อใหการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
(3) ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญการเบิกจายเงิน จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับงานบัญชี
และการเงินใหเปนหมวดหมู เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและคนหา
(4) รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบปฏิบัติ
เพื่อสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
(5) ติดตอประสานงานใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกประชาชนทั่วไป เอกชน
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหรับขอมูล
ที่จะนําไปใชประโยชนไดตอไป
(6) ผลิตเอกสารตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
(7) ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
----------------------

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562)
-------------------

ภาค ก. ความรู ความสามารถทั่วไป/ภาษาไทย และวิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนน 50 คะแนน) ใหทดสอบความรู ความสามารถ โดยการสอบขอเขียน
แบบปรนัย ดังนี้
1. ความสามารถทางดานการคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน
การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนและปริมาณ และการแกปญหาเชิงปริมาณ และวิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ
2. ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือ
รูปภาพ การคิดวิเคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ
สถานการณหรือแบบจําลองตาง ๆ
3. ความเขาใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอาน และการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความ
ที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ความเขาใจบทรอยกรอง
ทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความ ตีความ
4. การใชภาษา
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการใชภาษา การเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยค
ใหถูกตองตามหลักภาษา และการเรียงความ
5. วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ใหทดสอบขอเขียนเกี่ยวกับ
5.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ พัสดุ
5.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม
5.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม
5.4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ. พ.ศ. 2555
5.6 ความรูเ กี่ยวกับคอมพิวเตอรที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
องคประกอบการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) คะแนน 50 คะแนน
ประกอบดวย
(1) คุณลักษณะของบุคคลอันพึงประสงคสําหรับผูปฏิบัติหนาที่นักจัดการงานทั่วไป
(10 คะแนน)
(2) บุคลิกภาพ (10 คะแนน)
(3) ความรู ความสามารถและประสบการณ (20 คะแนน)
(4) ทวงทีวาจา และเชาวนปญญา (10 คะแนน)
---------------------------------

