
      

 
     
 

 ประกาศโรงเรยีนบา้นโพธิป์ระทบัชา้ง 
เรือ่ง   รับสมัครคดัเลอืกบุคคลเพือ่จา้งเหมาบรกิารต าแหนง่ครพูีเ่ลีย้งเดก็พกิารเรยีนรว่ม 

---------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิจิตร เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่งครูพี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน  1   อัตรา  โรงเรียนจึงจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เหมาบริการท าหน้าท่ีครูพี่เล้ียงเด็กพิการ  แทนพี่เล้ียงเด็กพิการคนเดิม ท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลงจึงประกาศ
รับสมัครบุคคลท่ัวไป ไว้ทดแทนจ านวน 1 อัตรา             

ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างเหมาบริการท าหน้าท่ีครูพี่เล้ียง
เด็กพิการ ดังนี้ 
 1.  ชือ่ต าแหนง่  และรายละเอยีดการจา้ง 
  1.1  ช่ือต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน  1  อัตรา 

1.2  ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ 
        - ปฏิบัติงานในต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและ 

ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมาย  
  1.3   ค่าจ้าง 9,000   บาท / เดือน 
 2.  คุณสมบตัิทัว่ไป และคณุสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ของผูม้ีสทิธิสมคัร 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 



 
  2.2  คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
      (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้ 
          (2) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ีหกหรือเทียบเท่า  ขึ้นไป 
 3.  การรบัสมคัร 
  3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ท่ี โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง ระหว่างวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562               
ต้ังแต่เวลา 09.00 -15.30 น.  
  3.2  หลกัฐานทีต่อ้งยืน่พรอ้มใบสมคัร 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด  1.5 X 2 นิ้ว   
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  3  รูป   

(2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร   จ านวน  1  ฉบับ 
   (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
   (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
   (5)  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  
พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ  (กรณีท่ีช่ือตัว ช่ือสกุล  ในหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
  หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้อง
และลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 4. การประกาศรายชือ่ผูม้สีิทธิเ์ข้ารบัการคัดเลอืก 
      จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  28 พฤศจิกายน 2562   
ณ  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง หรือทาง Facebook : รร.บ้านโพธิ์ประทับช้าง และสาขาวังกระโดน 
 5.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารคัดเลอืก 
         จะท าการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  

6. วนั เวลา และสถานที่คดัเลอืก 
จะด าเนินการคัดเลือก ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 
 7.  การประกาศรายชือ่ผูผ้่านการคัดคดัเลอืก 
  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนน ในวันท่ี     
2 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง , Facebook : รร.บ้านโพธิ์ประทับช้าง และสาขาวังกระโดน 
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 8.  การจัดท าสญัญาจา้งผูผ้่านการคดัเลอืก 

8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับท่ี 1 ให้ไปรายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างในวันท่ี 3 ธันวาคม 
2562   ต้ังแต่เวลา 09.00 น - 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบ้านโพธิ์ประทับช้าง โดยสัญญาจ้างจะมี
ระยะเวลาต้ังแต่  วันท่ี ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2562  ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 โดยผูกพันกับงบประมาณ              
ในปีต่อไป 

8.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่ง 
พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีประกาศให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าท่ีของ
ผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

8.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการเรียน
ร่วมต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม ตาม
ก าหนดเวลาท่ีโรงเรียนประกาศ  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  8.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี 19 เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
 

                                                       ลงช่ือ 
 

                  
                                                                    ( นางอุมาพร เดชจบ ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิป์ระทับช้าง 
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ก าหนดการคดัเลอืกพีเ่ลีย้งเดก็พกิารเรยีนรว่มชั่วคราวรายเดอืน    
โรงเรยีนบา้นบา้นโพธิป์ระทบัชา้ง อ าเภอบา้นโพธิป์ระทบัชา้ง 
สังกดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพจิิตร  เขต  

................................... 
 
 วันท่ี   19-20   พฤศจิกายน  2562  ประกาศรับสมัคร  
 วันท่ี   21-27        พฤศจิกายน  2562  รับสมัคร  
 วันท่ี   28        พฤศจิกายน  2562       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
 วันท่ี   29             พฤศจิกายน  2562       สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์    
 วันท่ี   2             ธันวาคม      2562       ประกาศผลการคัดเลือก    
                 วันท่ี  3        ธันวาคม      2562        รายงานตัวและท าสัญญาจ้างเริ่มปฏิบัติงาน 
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