ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าทีน่ ักการภารโรง
--------------------------------ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะดาเนินการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๕9
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 /๒๕๔9 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน ๒๕๔9 เรื่อง
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลัง พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และการมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
1.1. ตาแหน่งนักการภารโรง
1) โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
อาเภอท่ามะกา
2) โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
อาเภอท่ามะกา
3) โรงเรียนวัดตะคร้าเอน
อาเภอท่ามะกา
4) โรงเรียนบ้านหนองตายอด อาเภอห้วยกระเจา
5) โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
อาเภอท่ามะกา
6) โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
อาเภอท่ามะกา
1.2 ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์ไปปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง
จานวน 1 แห่ง เท่านั้น โดยจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้รายโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ
2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
2.๒ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2.3
ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ตามมาตรา 4 วรรค 1
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545)
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
2.5 ไม่ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจา
ตาบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
2.6 อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.7 มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อม
บารุงเครื่องช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- 23. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตาบลพนมทวน อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน ๒๕60 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ
3.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
4. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
4.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
4.๓ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร
พร้อมสาเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
4.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
4.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
4.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย (ฉบับจริง)
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ภายในวั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน พ.ศ.๒๕60
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ตาบลหนองโรง อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
และทางเว็ปไซต์ www.kan2.go.th
6. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.๒๕60
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
ตาบลหนองโรง อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตามตารางคัดเลือกดังนี้
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยจะประกาศ
ผลการคัดเลือก โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนอยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า
8. การประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ
ทางเว็บไซต์ www.kan2.go.th บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิก กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง
2) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างไปแล้ว
3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การว่าจ้างตามสัญญาจ้าง
4) ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาได้

- 3 9. การดาเนินการจ้าง
9.1. จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่สูงสุดลงมาตามลาดับในอัตราว่างใน
รอบแรก จานวน 6 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2560 จะทาสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยระยะเวลาการจ้างจะเป็นไปตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไป
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการ
ขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญชีโดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร
9.2. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 30 กันยายน 2560) จะดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด เมื่อผ่านผลการประเมินแล้ว ปีงบประมาณต่อไปจะดาเนินการจ้าง
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น
9.3. การจ้ างลู กจ้ างชั่ว คราวรายเดือน ตาแหน่งนักการภารโรง สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามประกาศนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ ปรับ/
เปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา พนักงานราชการหรือข้าราชการ
ทั้ง นี้ หากตรวจสอบภายหลั งพบว่ า ผู้ ใ ดเป็ นผู้ ข าดคุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
รับสมัครคัดเลือกนี้ จะไม่พิจารณาทาสัญญาจ้าง หรือจะถูกยกเลิกการจ้างทันที เนื่องจากคุณสมบัติแล้วแต่กรณี
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560

(นายปกรณ์ ม่วงเจริญ)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการภารโรง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560)

1.ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ภายในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560

2.รับสมัครคัดเลือก
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 19 - วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
(ใน วัน เวลา ราชการ)
ภายในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560

4. สอบสัมภาษณ์

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560

5.ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

6. ทาสัญญาการจ้าง

ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

