ประกาศโรงเรียนวัดยางทอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
*********************
ดวยโรงเรียนวัดยางทอง อํ าเภอโพธิ์ท อง จั งหวัดอ างทอง สํานัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษา
อางทอง มีค วามประสงค ที่จะรับ สมัครบุ คคลเพื่อ จัดจางเปน ลูกจางชั่วคราวทํ าหนาที่ ครูผูสอนจํานวน ๑ อัต รา
อาศั ย ความตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด ว นมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖
ลงวั น ที่ ๑๕ มี น าคม พ.ศ.๒๕๔๗ และคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖
สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการ
บริหารงาน บุคคล/ลูกจางชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
1. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง จํานวน ๑ อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ ๕,000. บาท ( หาพันบาทถวน )
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูม ีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปบริบูรณขึ้นไป
2.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.5 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่โนพรรคการเมือง
2.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ไมจํากัดเอกการศึกษา)
2. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการ คุรุสภาออกให
หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป ระสงคจ ะสมั ค รสอบคัด เลือ ก ให ข อรับ ใบสมั ครและยื่น ใบสมัค รได ณ โรงเรียนวัด ยางทอง
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ตั้งแตวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เปนตนไป เวลา 09.-00 – 16.00 น.
เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ

-24. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครจะตองนํามายื่นในวันสมัคร
4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถาย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
5. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองและครบถวน รับรองสําเนาถูกตองพรอมลงชื่อกํากับเอกสารและหลักฐานที่ใชสมัครทุกฉบับ
๕.๒ ผู ส มั ค รต อ งแจ ง สถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต อ ได ท างจดหมายลงทะเบี ย นในเขตจ า ยของการ
ไปรษณียไวในใบสมัครและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวกและรวดเร็ว
๕.๓ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปน ผูมีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตอง
ครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน เกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ์สอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบ
ภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสาร โดยเปนเท็จ โรงเรียนวัดยางทอง
จะไมพิจารณาจางและจะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได
๖. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๖.1 การจัด ทํ าสัญ ญาจ างครั้ง แรก จะยึด ถือ ประกาศรายชื่ อและจั ดทํ าสั ญ ญาจางเป น ลูก จา ง
ชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และใหมารายงานตัว ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
๖.2 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัว
เพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
๖.3 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๖.4 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา
เปน ผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไ มเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง
อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๗. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนทีส่ ิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคาน
ไมไดไมวากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1๗ เดือน กันยายน พ.ศ. 256๒

(นางสาวนันทกา บริบูรณ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางทอง

