
                                                      
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

-------------------------------------------------- 
ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคล 

เพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จ ำนวน 1 อัตรำ  

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547 ลงวันที่  
13 มกรำคม 2559 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำ
และเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และกำรท ำสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2552 
และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2560 เรื่อง กำรมอบ
อ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำวและแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรม 
กำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2560 และมติคณะกรรมกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินงบประมำณ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 ในกำรประชุม ครั้งที่  1/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2565 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
          1.1 พนักงำนรำชกำร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ต ำแหน่งเลขที่  
ท 6403 จ ำนวน 1 อัตรำ ปฏิบัติหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  
      1.2 ค่ำตอบแทน เดือนละ 18,000 บำท 
                         1.3 สิทธิประโยชน์ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547 
และสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
                         1.4 ระยะเวลำกำรจ้ำง ให้เป็นไปตำมสัญญำจ้ำง มีระยะเวลำสัญญำจ้ำงตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรและโอนงบประมำณ  
      1.5 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                        1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรำยงำน เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรส ำนักงำนในด้ำนต่ำงๆ  
เช่น งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำร งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ 
งำนจัดระบบงำน งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนธุรกำร สำรบรรณและงำนสัญญำต่ำงๆ เป็นต้น 

(2) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรของผู้บริหำร เช่น กำรกลั่นกรอง เรื่อง กำรจัดเตรียมเอกสำรส ำหรับ 
กำรประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยสั่งกำรของผู้บริหำร 

(3) จัดเตรียมกำรประชุม บันทึกและเรียบเรียงรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอ่ืนๆ เพื่อให้ 
กำรบริหำรกำรประชุมมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

(4) ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือให้กำร 
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ 
                                                                                                             /(5) ช่วยติดตำม...... 
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(5) ช่วยติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บริหำรของ 
หน่วยงำน เพ่ือกำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำต่อไป 

     2.  ด้านการวางแผน 
       วำงแผนท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
       3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด 
ควำมร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตำมท่ีก ำหนด 
       (2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
       4. ด้านบริการ 
       ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจในงำน 
ที่รับผิดชอบ 

2.  คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

      (1) มีสัญชำติไทย 
      (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) 
      (3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็น 

ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
             (4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ใน
พรรคกำรเมือง ไม่เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
        (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
        (6) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2535               
             (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำง
อำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ     

           (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
      (9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
หรือตำมกฎหมำยอื่น 

    (10) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
          (11) ไม่เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 
     (12) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทจุริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรฐั 
 

                          / 2.2 คุณสมบัติ..... 
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  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ได้รับวุฒิปริญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ 

                  3. การรับสมัคร  

 3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
 ให้ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ติดต่อขอรับใบสมัครและ 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ทีก่ลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2   
อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี ระหว่ำงวันที่  16 – 22 มิถุนำยน 2565  เวลำ 08.30 - 16.30 น.  
(ในวันและเวลำรำชกำร) 
  3.2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
         (1) ใบสมัคร (ให้ใช้ใบสมัครแนบท้ำยประกำศนี้) 
         (2) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ำยครำว
เดียวกัน ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ำยครั้งเดียวกัน)  จ ำนวน 3 รูป 
                     (3) ปริญญำบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ (กรณีที่
ยังไม่ได้รับปริญญำบัตร)  ที่ออกโดยสถำบันกำรศึกษำที่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจไม่หลังวันเปิดรับสมัคร ฉบับจริง
พร้อมส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน 1 ฉบับ 
          (4) ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับภำษำไทย ที่ระบุสำขำวิชำเอกที่จะ
สมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน 1 ฉบับ 
          (5) บัตรประจ ำตัวประชำชน (ท่ียังไม่หมดอำยุ) ฉบับจริงพร้อมส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน  
1 ฉบับ 
         (6) ทะเบียนบ้ำน ฉบับจริงพร้อมส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   (7) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค ตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549  จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   (8) หลักฐำนอ่ืนๆ  เช่น  ใบส ำคัญกำรสมรส (ถ้ำมี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (กรณีชื่อ-สกุล         
ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมส ำเนำภำพถ่ำย อย่ำงละ 1 ฉบับ 

           3.3 การยื่นใบสมัคร 
        (1)  ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ต้องแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย และยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรรับสมัครให้ครบถ้วน ตำมวัน  เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด              
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี  

(2) ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครด้วยลำยมือ 
ตัวบรรจงให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมท่ีก ำหนดทุกประกำร 
 
 
                      /(3) ผู้สมัครเข้ำรับ....... 
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(3) ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำย 
ลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ำยของทำงไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และกรณีที่แจ้งสถำนที่ อยู่ไม่ชัดเจน จนท ำให้ไม่
สำมำรถติดต่อได้ ผู้สอบได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่
อยู่หรือหมำยเลขโทรศัพท์ภำยหลัง ต้องแจ้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ทรำบ 
โดยมำแจ้งด้วยตนเองที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 หรือส่ง
จดหมำยลงทะเบียนตอบรับมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เพ่ือขอเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ ภำยใน 7 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงที่อยู่  
       4. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
  4.1 ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมสมัคร คนละ 300 บำท
(สำมร้อยบำทถ้วน) 
  4.2 เมื่อได้รับประกำศรำยชื่อให้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ แล้ว จะไม่คืนเงิน
ค่ำธรรมเนียมสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ  เว้นแต่มีกำรยกเลิกกำรสอบครั้งนั้น  เนื่องจำกมีกำรทุจริตเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรฯ โดยจะจ่ำยคืนค่ำธรรมเนียมสมัครสอบแก่ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ 
เฉพำะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต หรือให้มีสิทธิเข้ำสอบครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 
       5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับ  
กำรสรรหำและเลือกสรรฯ  ภำยในวันที่ 27 มิถุนำยน 2565  ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 และทำงเว็บไซต์ http://www.kan2.go.th  
                6. หลักสูตรและวิธการคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีกำรสรรหำและเลือกสรรฯ  ปรำกฏในรำยละเอียดของหลักสูตรและวิธีกำรสรรหำ
และเลือกสรรฯ แนบท้ำยประกำศนี้ 
       7. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรฯ
ตำมตำรำง ดังนี้  
 

วัน/เดือน/ปี 
 

เวลา/สถานที่ วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

    วันเสาร์ที่  2  
กรกฎาคม  2565 
  
 

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

ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข) 
สัมภำษณ์ (ภำค ค)  
     

  50 คะแนน 
  50 คะแนน 
  50 คะแนน 

 หมายเหตุ   สถำนที่สอบ จะแจ้งให้ทรำบพร้อมกับกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ 

 

                /8. เกณฑ์กำรตดัสิน… 
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               8.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ต้องได้คะแนนแต่ละภำค ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 และ คะแนน 

รวมทุกภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 โดยเรียงล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวม จำกมำกไปหำน้อยตำมล ำดับ หำกคะแนนรวม
เท่ำกันจะพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียน ภำค ก มำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกคะแนนเท่ำกันอีก 
จะพิจำรณำผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียน ภำค ข อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ และหำกคะแนนเท่ำกันอีก ให้พิจำรณำจำกผู้ที่
สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
               9.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะประกำศผลกำรสรรหำและ
เลือกสรรฯ ภำยในวันที่  5 กรกฎำคม 2565  ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
และทำงเว็บไซต์ http://www.kan2.go.th  โดยประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ เฉพำะผู้ที่ได้
คะแนนแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำสิบ และคะแนนรวมทุกภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ โดยเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้
คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย  

   10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
                   10.1 ขึน้บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ไว้ไมเ่กิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศข้ึนบัญชี 
          10.2 ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ จะถูกยกเลิกกำรข้ึนบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

      (1) ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมต ำแหน่งไปแล้ว 
      (2) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 
      (3) ผู้นั้นสละสิทธิ์กำรจ้ำง 
      (4) บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลำกำรขึ้นบัญชี 
      (5) มีกำรประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
      (6) ตรวจสอบพบว่ำภำยหลังเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร 
      (7) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน 

              11. การสั่งจ้างและจัดท าสัญญาจ้าง 
  11.1 ให้ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ล ำดับที่ 1 ไปรำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำง  ในวันที่ 
7 กรกฎำคม 2565 เวลำ 08.30 - 09.30 น. ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ต ำบลหนองโรง อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี  
          ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง  จะต้องไม่เป็นรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 
  11.2 กำรจัดท ำสัญญำครั้งแรก จะยึดถือประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรรฯ เพ่ือจัดท ำสัญญำ
จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร โดยให้ผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ไปรำยงำนตัวตำมวัน เวลำที่ก ำหนด ในข้อ 11.1  
จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบกำรประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรรฯ หำกผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรรฯ ได้ไม่ไปรำยงำนตัว  ตำมวัน เวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์  
  11.3 หำกผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ล ำดับที่ 1 สละสิทธิ์ ไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำร
จัดจ้ำงตำมวัน เวลำที่ก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะเรียกล ำดับถัดไปมำ
จัดจ้ำงแทน 
 
          /11.4 กำรเรียกตัว......... 
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                     11.4 กำรเรียกตัวบุคคลเพ่ือสั่งจ้ำงในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับกำรสรรหำและ
เลือกสรรฯ โดยตรง เป็นรำยบุคคล ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในเอกสำรกำรสมัครก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ 10 วัน    
นับแต่วันประทับตรำของไปรษณีย์ต้นทำง  
  11.5 ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ประกำศ ณ วันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2565  และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ  
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดยเป็นเท็จ จะไม่พิจำรณำจ้ำงหรือยกเลิกค ำสั่งจ้ำง
แล้วแตก่รณี ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
  อนึ่ง ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ และได้รับกำรสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำหรือข้ำรำชกำร หำกผู้ประสงค์จะบรรจุ
เป็นลูกจ้ำงประจ ำหรือข้ำรำชกำร ต้องด ำเนินกำรสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขท่ีองค์กำรกลำงก ำหนด และหำกปรำกฎว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดหรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ควำมประพฤติท่ีไม่เหมำะสม ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำงอำจบอกเลิกจ้ำงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงรับทรำบล่วงหน้ำ 

  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ เป็นพนักงำนรำชกำร ยินยอมตำมเงื่อนไขแห่งประกำศนี้
ทุกประกำร โดยไม่ขอโต้แย้งและเรียกร้องสิทธิใดๆ  

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

                  ประกำศ ณ วันที่  9  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2565 
 
                                                                        
 

 

 

                   (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

1.ประกำศรับสมัคร  วันที่ 9  มิถุนำยน 2565  

 

2.รับสมัคร ระหว่ำงวันที่  16 – 22 มิถุนำยน 2565  

(ในวันและเวลำรำชกำร 

3.ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและ 

   และเลือกสรรฯ 

ภำยในวันที่ 27 มิถุนำยน 2565 

 

4.ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรฯ วันที่ 2 กรกฎำคม 2565 

 

5.ประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ภำยในวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

 

6.รำยงำนตัวและจัดท ำสัญญำจ้ำง วันที่ 7 กรกฎำคม 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 9  มิถุนำยน ๒๕65) 

-------------------------------------------------------------------------- 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน ) 

ทดสอบโดยกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรดังนี้ 
๑. สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองปัจจุบัน 
2. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 
๓. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๔. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๖. ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๗. กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เก่ียวข้องโดยตรงกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขัน้พื้นฐำน 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (50 คะแนน) 

ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยเกี่ยวกับควำมรู้ในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป 
- ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์และวำงแผน กำรประสำนงำน และกำรจัดกำรองค์กำร 
- ควำมรู้ด้ำนธุรกำรและเลขำนุกำร 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (๕0 คะแนน)  
ให้ประเมินโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ โดยประเมินจำก 
๑. ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ 
๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ 
๓. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 
๔. กำรมีปฏิภำณไหวพริบ 
๕. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติและอุดมกำรณ์ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการสัมภาษณ์ 
ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2565) 
(คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน) 

 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ 10  คะแนน พิจำรณำจำก กำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับประวัติ

ส่วนตัวและประวัติกำรศึกษำ 
 

2 บุคลิกภำพ  ท่วงทีวำจำ 10  คะแนน พิจำรณำจำก กำรแต่งกำย กริยำท่ำทำง 
ท่วงทีวำจำสุภำพ กำรสื่อสำร 
 

3 วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 10  คะแนน พิจำรณำจำก ควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์กำร
ประกอบคุณงำมควำมดีต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 

4 กำรมีปฏิภำณไหวพริบ 10  คะแนน พิจำรณำจำก กำรประมวลกำรตอบค ำถำม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำในเชิงบวกและ
สำมำรถอธิบำยหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำนั้นให้เป็น
ที่ยอมรับได้ 

5 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  
เจตคติและอุดมกำรณ์ 

10  คะแนน พิจำรณำจำก เจตคติ อุดมกำรณ์และควำมคิด 
สร้ำงสรรค์ ที่มีต่อวิชำชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


