ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน
(โครงการคืนครูใหนักเรียน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
-----------------------------

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ประสงครับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนปฏิบตั ิงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูใหนักเรียน)
ประกอบกับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 04009/ว3210
ลงวันที่ 10 มิถนุ ายน 2553 และที่ ศธ 04009/ว2818 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว31
ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รายละเอียดดังตอไปนี้

1. ตําแหนงทีร่ ับสมัคร
ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จํานวน 5 อัตรา ไดรับคาจางตามคุณวุฒิปริญญาตรี
อัตราเดือนละ 15,000 บาท และเงินประกันสังคมรอยละ 5 ของอัตราคาจาง โดยปฏิบัติหนาที่
ในโรงเรียน ตอไปนี้
1.1 โรงเรียนบานรัตนะ , โรงเรียนบานกะสัง
1.2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 , โรงเรียนเนินผาสุก
1.3 โรงเรียนบานคลองมะนาว , โรงเรียนบานเขาจาน
1.4 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร ,วัดหนองมวง
1.5 โรงเรียนบานหนองผักแวน
2. ขอบขายภารกิจที่ใหปฏิบตั ิงาน
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ
ตาง ๆ รวมทั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบ
เรียบรอย
2.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบันทึก
ขอมูลการจัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
2.4 งานประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงาน สวนราชการอื่น ๆ ชุมชน
ทองถิ่น การใหบริการแกประชาชนผูมีขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาคัดเลือก
3.1 เปนบุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3.2 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
3.3 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวา 18 ป นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตองหามตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.
วาดวยโรค พ.ศ. 2553
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ผูมีลักษณะตองหามตามขอ (5) ใหมีสิทธิ์สมัครสอบได แตจะจางไดเมื่อพนจาก
การเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิที่ผูสมัครนํามายื่น
ไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน
สําหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบ
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบ
ไวแลว และไดบวชเปนพระภิกษุ สามเณร ในภายหลังก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกัน หากยังคงสมณเพศ
อยูในวันสอบ
4. กําหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหวางวันที่ 8-14 ธันวาคม 2560 ชวงเชาระหวางเวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบายระหวางเวลา 13.00 น. - 16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)
5. สถานที่และการรับสมัคร
5.1 ผูประสงคจะสมัครใหรับและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 (ไมเสียคาธรรมเนียมการสมัครสอบ)
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5.2 เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร (ทั้งฉบับจริงและฉบับสําเนา)
5.2.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่ระบุวิชาเอก หรือหนังสือรับรองที่ระบุวา
ไดสําเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรแลว ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ (14 ธันวาคม 2560) จํานวน 1 ชุด
ในกรณีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได
ใหใชหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนได
5.2.2 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
5.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
5.2.4 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน
จํานวน 3 รูป
5.2.5 หลักฐานอื่น ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
(ถามี) (ทั้งนี้ใหนําเอกสารฉบับจริงทุกฉบับไปแสดงตอเจาหนาที่รบั สมัคร และลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองทุกหนาสําหรับเอกสารที่ถายสําเนา)
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รบั การคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 และทางเว็บไซต www.skarea2.go.th/
7. กําหนดวัน เวลา กําหนดการคัดเลือก
ผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ตองไดรับการประเมินโดยวิธีการสอบขอเขียน
และประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ตามหลักสูตร
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
วัน / เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ 24 ธันวาคม 2560

09.00 น. – 12.00 น. ภาค ก. สอบขอเขียนประกอบดวย
100
- ความรูความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทางภาษาไทย
- ความสามารถในภาระงาน
- ความสามารถในการคิด
- ความรูทางคอมพิวเตอร
13.00 น. เปนตนไป ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
50
- สอบสัมภาษณ
สถานที่คัดเลือกจะแจงใหทราบพรอมกับการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
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8. เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60
โดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดทั้งสองภาคลงมาตามลําดับ หากไดคะแนนรวมเทากัน
ใหผูไดคะแนนภาค ก. (สอบขอเขียน) สูงกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนเทากันอีก
ใหจัดลําดับที่โดยการสุมแบบธรรมดา (จับสลาก)
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จะประกาศผล
การคัดเลือกภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว
เขต 2 และทางเว็บไซต www.skarea2.go.th/ โดยจะประกาศเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุด
มาตามลําดับ และจะยกเลิกบัญชีเมื่อครบ 2 ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก หรือเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด แตถามีประกาศรับสมัครครั้งใหมแลว
บัญชีผูคัดเลือกไดในครั้งกอนเปนอันยกเลิก และบัญชีผูคัดเลือกไดจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ผูนั้นไมไปรายงานตัว
2. ผูนั้นไดรับการจัดจางไปแลว
3. ผูนั้นสละสิทธิ์การจางตามสัญญาจาง
4. ผูนั้นไมสามารถเขาปฏิบัติหนาที่ตามกําหนดเวลา
10. การจัดทําสัญญาจาง
10.1 จะจัดทําสัญญาจางผูไดรับการคัดเลือกครั้งแรก ตั้งแตวันที่ทําสัญญาจางถึง
วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยใชประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 เปนหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจาง จึงเปนหนาที่ของผูไดรับคัดเลือกที่จะตอง
ทราบประกาศการขึ้นบัญชี สําหรับการเรียกตัวครั้งตอไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว
โดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบสมัคร
10.2 เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 กันยายน 2561) หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ไดรับงบประมาณการจางตอเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจะประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผานการประเมินแลว
และทําสัญญาจางตอเนื่อง หากไมไดรับงบประมาณการจางถือวาการจางเปนอันยุติ
10.3 กรณีตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศ
รับสมัคร จะไมพิจารณาจัดจาง หรือยกเลิกการจางโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง อัตราจางเจาหนาที่ธุรการ โครงการคืนครูใหนักเรียน จะไมปรับเปลี่ยน
สถานะภาพเปนลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือขาราชการใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(นายบรรลุ ดารา)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

หลักสูตรการคัดเลือกลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูใหนักเรียน)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
-----------------------

1. ภาค ก (สอบขอเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู ความสามารถของผูสมัคร ดังนี้
1.1 ความรูความสามารถทั่วไป
1.2 ความรูความสามารถทางภาษาไทย
1.3 ความรู ความสามารถเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว งานธุรการ งานสารบรรณ
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
หนังสือราชการตาง ๆ
1.4 ความรู ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ
การดูแล รักษา การจําหนาย
1.5 ความรู ความสามารถเกี่ยวกับงานสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล
การสํารวจ และการบันทึกขอมูล การจัดทํารายงานขอมูลการจัดสงและขอมูล
ในระบบ ICT
1.6 ความรูความสามารถเกี่ยวกับการประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงาน
สวนราชการอื่น ๆ ชุมชนทองถิ่น การใหบริการผูมาติดตอราชการ
1.7 ความรูความสามารถเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร การใชโปรแกรม Microsoft Office
Word, Excel รวมทั้งการใช Internet การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
สําหรับผูใชคอมพิวเตอร
2. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ดวยวิธีสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ใหประเมินผูเขารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ
สวนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ
ไดแก ความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูในการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
ความสามารถประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ เปนตน โดยประเมิน
พิจารณาจาก
2.1 ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน)
2.2 บุคลิกภาพ (10 คะแนน)
2.3 ความรู (10 คะแนน)
2.4 ทวงทีวาจา และเชาวนปญญา (10 คะแนน)
2.5 เจตคติ (10 คะแนน)
----------------------

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเปนอัตราจางชั่วคราว
ปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูใหนักเรียน)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
----------------

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ-์
เขารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 1-7 ธันวาคม 2560
ระหวางวันที่ 8-14 ธันวาคม 2560
ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560
วันอาทิตยที่ 24 ธันวาคม 2560
ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560
----------------------------

