ประกาศโรงเรียนบ้ านหนองผา
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้ างชั่วคราว ตาแหน่ ง ครู ผู้สอน
ด้วย โรงเรี ยนบ้านหนองผา มีความประสงค์จะ คัดเลือกบุคคลเข้าเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ประจาปี การศึกษา
2559 ตาแหน่งครู อตั ราจ้าง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53(4) และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อานาจการบริ หารและการจัดการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2539 จึงมีมติเห็นชอบให้
ดาเนินการคัดเลือกเพือ่ เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวในตาแหน่งต่างๆดังนี้
1.ตาแหน่ งที่รับสมัครคัดเลือก
(1)ลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง ครู ผสู ้ อน จานวน 1 อัตรา
วิชาเอก สังคมศึกษา
2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ผูส้ มัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
2.1 มีสญ
ั ชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ตากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี
2.3 เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย
2.4 ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
2.5 ไม่เป็ นผูก้ ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2.6 ไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ ให้พกั ราชการหรื อถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทัว่ ไป
2.7 ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
2.9 ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็ นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยความประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
3.คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง / ลักษณะงาน และอัตราค่าตอบแทน
(ก) 1 มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่
2 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

(ข) ลักษณะงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่สายงานครู ผสุ ้ อน
(ค) อัตราค่าตอบแทน จานาน 6,000 บาท / เดือน จานวน 11 เดือน(ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31
มีนาคม พ.ศ. 2560 )
4. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
4.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
4.2 สถานที่รับสมัคร ณ โรงเรี ยนบ้านหนองผา ตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
5. เอกสารหลักฐานในการรับสมัคร
5.1 รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 1 นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 รู ป
5.2 สาเนาการศึกษา (พร้อมฉบับจริ ง)
จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมบัตรจริ ง)
จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริ ง)
จานวน 1 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทย์ปริ ญญา (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
จานวน 1 ฉบับ
5.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
5.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
5.8 สาเนาใบประกอบวิชาชีพ (พร้อมฉบับจริ ง)
จานวน 1 ฉบับ
6. เกณฑ์ การคัดเลือก
5.1 ทดสอบภาคความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
( 100 คะแนน )
5.1 ทดสอบภาคความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง สัมภาษณ์ ( 100 คะแนน )
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ คดั เลือก
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น. ณ โรงเรี ยนบ้านหนองผา
8. วัน / เวลา และสถานที่สอบ
สถานที่คดั เลือก โรงเรี ยนบ้านหนองผา ตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
วัน/เดือน/ปี
เวลา
วิชา
คะแนน หมายเหตุ
23 พฤษภาคม 2559 09.00 – 11.00 น. ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
100
23 พฤษภาคม 2559 13.00 เป็ นต้นไป ความเหมาะสมกับตาแหน่ง สัมภาษณ์
100
9. เกณฑ์ การตัดสิ น
8.1 ผูท้ ี่ถือว่าเป็ นผูท้ ี่คดั เลือกได้ จะต้องเป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือกได้คะแนนทั้งหมดไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
8.2 การประกาศรายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก จะประกาศโดยเรี ยงลาดับจากคะแนนสูงสุด ตามลาดับ
8.3 กรณี ที่ผไู ้ ด้รับการคัดเลือกมีคะแนนเท่ากัน ก็ให้ผมู ้ าสมัครก่อนเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกก่อนตามลาดับ

8.4 หากภายหลังปรากฏว่าผูค้ ดั เลือกได้มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครจะถูกตัดสิทธ์ใน
การจ้างทันที (ถือว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ)
8.5 กรณี ขาดคุณสมบัติการเป็ นลูกจ้างดังกล่าว และกรณี สละสิทธ์ จะเรี ยกผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกลาดับต่อไป
8.6 จะขึ้นบัญชีผคู ้ ดั เลือกได้ เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั ขึ้นบัญชี แต่ถา้ มีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้9.
10. ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรี ยนบ้านหนองผา
11. รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
ให้ผทู ้ ี่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ณ ห้องธุรการ โรงเรี ยนบ้านหนองผา ใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 เวลา 09.00 น. และจัดทาสัญญาจ้าง โดยเริ่ มปฏิบตั ิงานวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) ว่าที่พนั ตรี
(ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศกั ดิ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองผา

