ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
---------------------------------

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลเพื่อประเมินเลือกสรร ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประเภทรายเดือน จึงอาศัยระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี และอาศัยคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เรื่อง มอบอานาจของเลขาธิการคณะกรรมการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างลูกจ้างชั่วคราว และ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๗ และอาศัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้การรับสมัครและการประเมินเลือกสรรครูอัตราจ้าง เป็นไปตาม
ระเบียบการรับสมัครและเลือกสรร จึงมีเกณฑ์ในการรับสมัครและประเมินเลือกสรรดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
สำขำวิชำเอกที่สมัคร
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

จานวน 2 อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษา ถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๘. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๙. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
๑๐. สามารถนอนพักอาศัยที่โรงเรียน เพื่อดูแลนักเรียนประจาได้
๑๑. ผู้สมัคร ครูอัตราจ้าง ต้อง มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
๑. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕60 ไม่เว้น
วันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒. ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
เอกสำรที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
๑) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๒) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร
พร้อมสาเนาภาพถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน
๕) ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมี
หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอหรือเทศบาลเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
๖) ใบรับรองแพทย์ฉบับปัจจุบัน
๗) ใบประกอบวิชาชีพครู
กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒4 เมษายน พ.ศ. ๒๕60 ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีกำรเลือกสรร และวันเวลำสถำนที่
จะดาเนินการเลือกสรรในวันที่ ๒5 เมษายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
เลือกสรรโดยวิธีทดสอบ
ภาค ก. ทดสอบภาคความรู้ทั่วไป และหรือวิชาเอก
ภาค ข. สอบสัมภาษณ์ และหรือภาคปฏิบัติ
รวม

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐
๑๐๐

ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕60 ณ. บริเวณหน้าห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรายงานตัว เพื่อนัดหมายทาสัญญาจ้างต่อไป
เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรคัดเลือก
๑. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินภาค ก.
และภาค ข. โดยได้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุด จากมากไปหาน้อย หาก
คะแนนเท่ากัน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการเลือกสรร การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
๒. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี
นับตั้งแต่ประกาศผลการเลือกสรร แต่หากมีการเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกสรรครั้งใหม่ และผู้ได้รับการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้

(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
กำรจ้ำงและเงื่อนไขกำรจ้ำง
๑. จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอนเรียงตามลาดับที่
ได้รับการเลือกสรร สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการเลือกสรรมารับการจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร
ตามลาดับ การเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง สาหรับการจ้างในครั้งต่อ ๆ ไปจะมีหนังสือเรียกตัวหรือติดต่อทางโทรศัพท์ ผู้ได้รับ
การเลือกสรรโดยตรงเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับการเลือกสรรระบุไว้ในใบสมัคร โดยให้เวลามารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๗
วัน นับตั้งแต่ประทับตราของการไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้ และหรือ แจ้งทางโทรศัพท์
๒. การจ้างจะไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงาน
ราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ จัดทาสัญญาจ้างในกรณีระหว่าง
ปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ไม่
เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
๓. เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างและการจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับอนุมัติงบประมาณสาหรับการจ้างดังกล่าวนี้แล้ว
จึงจะพิจารณาการจัดจ้าง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
๔. กาหนดเวลาทุกอย่างในประกาศนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60

(ลงชื่อ)
(นางกนกวลี กรเกศกมล)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์

