ประกาศโรงเรียนบานมือบา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
------------------------------------------ดวย โรงเรียนบานมือบามีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนอัตราจางปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนเพื่อปฏิบัติงานดานธุรการสถานศึกษาสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
นราธิว าส เขต 2 จึงประกาศรับสมัค รบุค คลเพื่อจัด จางเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 อัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประเภทจางเหมาบริการ ปฏิบัติงานดานธุรการ
สถานศึกษาจํานวน 1 อัตรา
1.2 อัตราคาจางเดือนละ ๙,000 บาท
2. ขอบขายที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตางๆ
รวมทั้งระบบ E-Office Smart Area
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเปนระเบียบ
เรียบรอย
2.3 งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบขอมูล การสํารวจและบันทึกขอมูล
การจัดทํารายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอื่นๆ ชุมชนและ
ทองถิ่นการใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ
2.5 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือก
3.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ.2537 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
/(๔)ไมเปนผูดํารงตําแหนง...

(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน
และผูชวยผูใหญบาน
(5) ไมเปนผูที่ดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(6) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(7) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(9) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(10) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(11) ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
(15) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
3.2 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร
3.๓ ปจจุ บันมี ภู มิ ลําเนาอยู ในทองที่ ซึ่ งเปนที่ ตั้ งของโรงเรี ยนที่ ผูสมั ครประสงคจะเขารับการ
คัดเลือก(อําเภอตากใบ, อําเภอสุไหงโก-ลก, อําเภอสุไหงปาดี, อําเภอแวง, อําเภอสุคิริน )จังหวัดนราธิวาส
มาแลวไมนอยกวา 6 เดือนติดตอกันนับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย (ตามสําเนาทะเบียนบาน)
3.4 เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดังนี้
(๑) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอรหรือ
(๒) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจาก
ประกาศนี ย บั ต รประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ยางอื่ น ที่ เที ย บไดในระดั บ เดี ย วกั น ใน
สาขาวิชาหรือทางพณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอรหรือ
(๓) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอ
จากประกาศนียบัต รประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณ วุฒิอยางอื่นที่ เที ยบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางพณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอร
4. การรับสมัคร
4.1 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ที่โรงเรียนบานมือบา ระหวางวันที่22 – 28
มกราคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)
/4.2 เอกสาร...

4.2 เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นในวันรับสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา
ขนาด 1X1 นิ้ว
ถายครั้งเดียวกันและถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
(2) ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ยังไมหมดอายุ นับถึงวันรับสมัครวัน
สุดทาย ภายใน 90 วัน (ฉบับจริงพรอมสําเนา)
จํานวน 1 ชุด
(3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริงพรอมสําเนา)จํานวน 1 ชุด
(4) บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพรอมสําเนา)
จํานวน 1 ชุด
(5) สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริงพรอมสําเนา)
จํานวน 1 ชุด
(๖) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส
(ถามี)(ฉบับจริงพรอมสําเนา)
อยางละ 1 ชุด
ทั้งนี้ ใหผูสมั ครรับรอง “สําเนาถูกตอง” ในเอกสารหลักฐานที่ เปนสําเนาทุ กหนาแลว
จั ด เรี ย งเอกสารหลั ก ฐานตามขอ ๒ – ๖ ยื่ น พรอมใบสมั ค รหากผู สมั ค รรายใดมี เอกสารหลั ก ฐานไม
ครบถวนตามประกาศรับสมัครฯ จะไมมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
โรงเรียนบานมือบา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 มกราคม
2562 ณ โรงเรียนบานมือบา
6. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบานมือบาจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ ภาค ก (สอบขอเขียน) และภาค ข
สอบสัมภาษณ
วันที่ 30มกราคม2562
ภาค ข (สัมภาษณ)
เวลา 09.00 – 11.00 น.
(คะแนน 50 คะแนน)
สถานที่สอบ
วันที่ 30มกราคม2562
เวลา 13.30 – 14.30 น.

ภาค ก (สอบขอเขียน)
ความรูความสามารถทั่วไปและ
ความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง
(คะแนน 50 คะแนน)

โรงเรียนบานมือบา

7. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาผานการคัดเลือก ตองไดคะแนนรวมทั้ง 2 ภาค ไมต่ํากวารอยละ 60 กรณีที่ผูผานการ
คัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนน ภาค ก มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนน
เทากันอีกใหผูสอบไดคะแนน ภาค ข มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวาหากยังไดคะแนนเทากันอีก ใหผูสมัครกอนอยู
ในลําดับที่ดีกวา
8. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก โดยเรียงลําดับผูไดคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหานอย
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบานมือบา
/9. เงื่อนไข…

9. เงื่อนไขและการดําเนินการจาง
9.1 ผูสอบคัดเลือกไดในลําดับที่ 1 ใหไปรายงานตัวและทําสัญญาจาง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ
2562 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ โรงเรียนบานมือบา และหากผูนั้นสละสิทธิ์ โรงเรียนบานมือบา จะ
เรียกตัวผูสอบคัดเลือกไดในลําดับถัดไป โดยไมมีการขึ้นบัญชี
9.2 ผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากผูผาน
การคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไมไดรับการพิจารณาโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ และหากตรวจสอบ
ภายหลังพบวาผูไดรับการคัดเลือกรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติ ตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครหรือ
รายงานขอมูล ในเอกสารโดยเปนเท็จ จะยกเลิกการจางและผูนั้นจะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได
9.3 การดําเนินการจางครั้งนี้ไมมีขอผูกพันที่จะนําไปสูการบรรจุและแตงตั้งหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
ลูกจางประจําหรือขาราชการและการเลื่อนคาจาง หากผูใดประสงคจะบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางประจํา
หรือขาราชการตองดําเนินการสมัครและสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ตามที่สวนราชการกําหนด
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

นายวิชัย พรหมภักดี
(ผูอํานวยการโรงเรียนบานมือบา)

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบานมือบา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
………………………………
วัน /เดือน/ป

การดําเนินการ

ประกาศรับสมัคร

ภายในวันที่ 15มกราคม ๒๕๖2

รับสมัคร (ไมเวนวันหยุดราชการ)

วันที่ 22 – 28มกราคม ๒๕๖2

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ภายในวันที่ 29มกราคม ๒๕๖2

คัดเลือกโดยสอบขอเขียน
วันที่ 30มกราคม ๒๕๖2
ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไปและความรู
- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน)
ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)

วันที่ 30มกราคม ๒๕๖2
- เวลา 13.๐๐ น. เปนตนไป

ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ 31มกราคม ๒๕๖2

รายงานตัว และทําสัญญาจาง

วันที่ 1กุมภาพันธ ๒๕๖2

หลักสูตรการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(แนบทายประกาศโรงเรียนบานมือบา ลงวันที่ 15 มกราคม 2562)

***************************
ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไปและความรูเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบดวยวิธีการสอบขอเขียน ในเรื่องตอไปนี้
1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณปจจุบัน
2. วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
5. ความรูพื้นฐานเกี่ยวการใชคอมพิวเตอร
ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)ทดสอบดวยวิธีการสัมภาษณดังตอไปนี้
1. ประวัติ ความสามารถและประสบการณ
2. บุคลิกภาพทวงทีวาจา
3. การมีปฏิภาณไหวพริบ
4. การมีปฏิสัมพันธ
5. เจตคติและอุดมการณ
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