ประกาศโรงเรี ยนบ้านป่ าบง
เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ
..........................................................................................................................
ด้วยโรงเรี ยนบ้านป่ าบง ตาบลเจริ ญเมือง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็ นลู กจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ ง
ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนบ้านป่ าบง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตาแหน่ งทีร่ ับสมัคร
1.1 ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน 1 อัตรา ดังนี้
ค่าจ้าง อัตราเงินเดือนๆละ 9,000 บาท
ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557
2. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์
3. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็ นผูม้ ี ร่างกายทุ พ พลภาพจนไม่ สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ไร้ ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กฎหมายกาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
5. ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็ นผูต้ อ้ งรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้น แต่ เ ป็ นโทษทางความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาทหรื อความผิ ด โดยลหุ โ ทษ ไม่ เ ป็ นผู ้บ กพร่ อ ง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เคยเป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณรหรื อนักพรต หรื อนักบวช
9. เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
2.2 คุณสมบัติครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ
1. เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
3. เป็ นเพศชาย/หญิง

3. เงื่อนไขการจ้ าง
3.1 อัตราค่าจ้างครู พี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนละ 9,000 บาท
3.2 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารั บราชการเป็ นข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.4 เป็ นผูม้ ีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
4. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผู้ป ระสงค์ จ ะสมัค รเพื่ อ สอบคัด สรร ให้ ข อใบสมัค รและยื่ น ใบสมัค รได้ที่ ห้ อ งธุ ร การ
โรงเรี ยนบ้านป่ าบง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วนั ที่ 10 – 13 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-738252
5. วิธีการคัดสรรบุคคลเพือ่ จ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราว ตาแหน่ ง ครู พเี่ ลีย้ งเด็กพิการ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนนและสอบปฏิบตั ิ 50 คะแนน รวม 100 คะแนน
6. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ สู มัครจะต้ องนามายืน่ ในวันสมัคร
6.1 สาเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 1 ฉบับ
6.2 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่ งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รู ป
6.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
6.5 ใบรับรองแพทย์ซ่ ึ งออกให้ไม่เกิน1 เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐ และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2459
6.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
เอกสารทุกฉบับให้นาเอกสารตัวจริ งมาแสดงในวันสมัครด้วย ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้
ผูส้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับ
7. การยืน่ ใบสมัคร
ผูส้ มัค รเข้า รั บ การคัด สรรต้อ งยื่น ใบสมัค รด้ว ยตนเอง และกรอกรายละเอี ย ดในใบสมัค ร
ณ โรงเรี ย นบ้านป่ าบง ให้ถูก ต้องครบถ้วนรั บ รองส าเนาถู ก ต้องพร้ อมลงชื่ อก ากับ เอกสารและหลัก ฐาน
ทุกฉบับที่นามายืน่ สมัคร
8. กาหนดการวันดาเนินการคัดสรร
ดาเนินการคัดสรรในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรี ยนบ้านป่ าบง
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

9. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดสรร และประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์ได้ รับการคัดสรร
ประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการคัดสรร ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และประกาศรายชื่ อผูผ้ า่ น
การคัดสรรในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ โรงเรี ยนบ้านป่ าบง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2557

(นายศรี วรรณ เชื้อเมืองพาน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านป่ าบง

