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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
เรื่อง  รายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเขา้รับการประเมิน ภาค ค  

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  

กรณีท่ีมีความจำเปน็หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 
.............................................................. 

 

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน  2563                  
ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ซึ่งได้รับ
สมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก 
ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 
2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี ไปแล้วนั้น 

  บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือก ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้เสร็จสิ้น  จึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้คะแนนภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และมีสิทธิสอบ
ภาค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ
ปฏิบัติงาน จำนวน 34 ราย  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

  อนึ่ง  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และภาค ข 
ส่งเอกสารหลักฐานในวันประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวันประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ 

  1. วัน เวลา และสถานท่ีสอบ  
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสม
กับตำแหน่ง ในวันเสาร์ท่ี 19 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 3 
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก  อำภอเมืองกาญจนบรุี  
จังหวัดกาญจนบุรี   (อยู่ภายในบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี)   โดยให้ไปรายงานตัว ระหว่างเวลา 
08.00 – 08.30 น. หากไม่ไปรายงานตัว เพื่อเข้าสอบตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ และ
จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

2. หลักฐานและเอกสารท่ีต้องนำไปในวันสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพ่ือแสดง
ต่อเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ ดังนี้  

2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
      ให้รายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง  4 ปีติดต่อกัน ตามองค์ประกอบและตัวช้ีวัด  

ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผา่นมา (เอกสารหมายเลข 2) จำนวน 1 เล่ม พร้อมเอกสารประกอบ โดยให้
ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบทุกหน้า ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี) ยกเว้นเอกสาร 

/ ประกอบการพิจารณา....       



-2- 
 
ประกอบการพิจารณาในข้อ 2 ต้องให้ผู้บังคับบัญชารับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า พร้อมใส่หมายเลขหน้ากระดาษ
ทุกแผ่น โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานนี้ด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ในเวลา 07.30 – 
08.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ช้ัน 3 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (หลัง
เก่า) ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก  อำภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี    

2.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรที่รัฐออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายที่ชัดเจนและปรากฎ
ช่ือตัว - ช่ือสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงตามใบสมัครสอบ มาแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบเท่านั้น 

2.3 บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

2.4 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ตามประเพณีนิยม 
 

บุคคลใดไม่ยื่นเอกสารตามข้อ 2.1 ในวันสอบสัมภาษณ์ จะไม่ได้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติท่ีผ่านมา และไม่มีสิทธิยื่นเอกสารในภายหลัง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได ้

3.  ตารางประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ 
คะแนนเตม็ 

(50 คะแนน) 
วันเสาร์ท่ี 19 ธันวาคม 2563 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
(รายงานตัวพร้อมยื่นเอกสาร
ประกอบการประเมนิ ภาค ค 

ในเวลา 07.30 – 08.30 น.) 
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ชั้น 3 (อาคาร อบจ.เก่า) 
หลังศาลากลางจังหวัดกาญจนบุร ี

 

รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 25 คะแนน 
สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
และการศึกษา บุคลิกลักษณะ การมปีฏิภาณ  
ท่วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์ 

25 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

4. การประกาศผลการคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายใน                
วันพุธท่ี 23 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ช้ัน 3 อาคารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก  อำภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี และทาง
เว็บไซด์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  https://www.kanpeo.go.th 

   5. การเรียกตัว 
 การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียกตามลำดับที่ที่ผ่าน
การคัดเลือกให้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร โดยไม่มีการขึ้นบัญชี โดยจะใช้ประกาศ                 
ผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้ที่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 

/ การบรรจ.ุ...       
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  6. การบรรจุและแต่งตั้ง 
6.1 จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยไม่ขึ้นบัญชี โดยให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ
ตามที่ประกาศไว้ในการคัดเลือก ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลอืกไม่ครบตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครให้บรรจุและ
แต่งตั้งเท่าที่คัดเลือกได้ 

6.2 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี จึงจะมีสิทธ์ิขอย้าย หรือขอโอน 

6.3 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับ        
การบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง และผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ มิได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ  ณ  วันที่   15    ธันวาคม  พ.ศ.2563 

 
 

         (นายธัญ  สายสุจริต) 
              ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ีปฏิบัตหิน้าที่แทน 
              ประธานกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










