ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจางเหมาบริการ ตำแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียน
ทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
-----------------------------ดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือก
ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ที่จางจากเงินงบประมาณ
รายจายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
อางถึงหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว4562
ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจาง
ชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.560 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04007/ว5187 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจงจัดสรรงบประมาณ
ป พ.ศ.2563 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4991 ลงวันที่
13 พฤศจิกายน 2562 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่
24 กรกฏาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจางเหมาบริหาร ตำแหนงพี่เลี้ยง
เด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมตามรายละเอียด ดังนี้
1.ตำแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหนง อัตราจางเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน
ที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 ดังนี้
1.โรงเรียนบานปน(ปนประชาราษฎร)
จำนวน 1 อัตรา
2.โรงเรียนบานนาพูน
จำนวน 1 อัตรา
3.โรงเรียนบานแมแปง
จำนวน 1 อัตรา
4.โรงเรียนบานแมหลู(รัฐราษฎรรังสรรค)
จำนวน 1 อัตรา
คาตอบแทน จางเหมาบริการ คาจาง 9,000 บาท/เดือน
2.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านในการใหความชวยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ใหบริการทางการศึกษาเบื้องตนแกคนพิการและชวยเหลือครูในการ
จัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามคำแนะนำของครูประจำการ รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ
ที่เปนการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของครูและผูบริหารสถานศึกษาและ
ปฏิบัติงานหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับเด็กพิการ
3.หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานรวมกับครูในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการภายใตการควบคุม กำกับ ตรวจสอบของผูบริหาร
สถานศึกษา ในเรื่องดังตอไปนี้

-2(1) ใหบริการชวยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ สำหรับการจัดการเรียนรูใหเด็ก
พิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(2) ปฏิ บัติ หน าที่ ดู แล ช วยเหลือเด็กพิการตามที่ไดรับ มอบหมายจากครู ผูบ ริหาร เชน การนำ
นักเรียนไปหองน้ำ การชวยเหลือในการรับประทานอาหาร การเขารวมกิจกรรม ฯลฯ
(3) บันทึกขอมูล ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามที่ไดรับ
มอบหมายจากครู
(4) ประสานการทำงานรวมกับครู ผูบริหาร ผูปกครองดานการจัดการศึกษา การฟนฟูสมรรถภาพ
สำหรับเด็กพิการ เพื่อใหเปนไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(5) ใหความชวยเหลือครูในการผลิต ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ สื่อ เครื่องใชในการจัดการเรียน
สำหรับเด็กพิการ
(6) รวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เชน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมวันไหวครู หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
(7) ใหคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเรียนแกเด็กพิการ เชน การทำการบาน การเรียนซอมเสริม
ทักษะการใชชีวิตประจำวัน
(8) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กพิการ
4.คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
(1) วุฒิการศึกษา ไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเทา
(2) มีสัญชาติไทย เชือ้ ชาติไทย
(3) อายุไมต่ำกวา ๑๘ ปและไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ
(4) ไมเปนโรคติดตอรายแรง และไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(5) ไมเปนผูไรความสามารถ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
5.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเอง
ไดที่กลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 อำเภอลอง จังหวัดแพร
ระหวาง วันที่ 16– 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพทติดตอสอบถาม 091-071-8403 หรือ 086-430-1817
6. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนำมายื่นในวันสมัคร (พรอมรับรองสำเนาเอกสาร)
6.1 ใบสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด(แนบทายประกาศ)
จำนวน 1 ฉบับ
6.2 สำเนาวุฒิการศึกษา(ฉบับจริงและฉบับสำเนา)
จำนวน 1 ฉบับ
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไมหมดอายุ(ฉบับจริงและฉบับสำเนา)
จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนาทะเบียนบาน(ฉบับจริงและฉบับสำเนา)
จำนวน 1 ฉบับ
6.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายมาแลว จำนวน 3 รูป
ไมเกิน 6 เดือน
6.6 หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล จำนวน 1 ฉบับ
ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหยา(ถามี)
/6.7 ใบรับรอง...

-36.7 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน
จำนวน 1 ฉบับ
และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
6.8 หลักฐานการผานงานหรือประสบการณการทำงาน(ถามี)
จำนวน 1 ฉบับ
7.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์ เขารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 อำเภอลอง
จังหวัดแพร และทางเว็บไซต http://www.phrae2.go.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียด
ไดที่หมายเลขโทรศัพท 091-071-8403 หรือ 086-430-1817
8.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปน
อัตราจางเหมาบริการปฏิบัติหนาที่พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม โดยการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหนง(สัมภาษณ)
9.เกณฑการตัดสิน
ผูไดรบการคัดเลือก ตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 60 โดยเรียงลำดับผูไดรับการคัดเลือก
ที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ไดคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดเลขประจำตัวผูสมัครกอนเปน
ผูทอี่ ยูลำดับที่สูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ มิได
10.วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือก(สัมภาษณ)
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
อำเภอลอง จังหวัดแพร
11.ประกาศผลการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ตามหลักเกณ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
อำเภอลอง จังหวัดแพร และทางเว็บไซตและทางเว็บไซต http://www.phrae2.go.th หรือสามารถสอบถาม
รายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท 091-071-8403 หรือ 086-430-1817
12.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
เรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามที่ระบุแตละโรงเรียนเพื่อปฏิบัติหนาที่อัตราวางโรงเรียนจำนวน 4 โรง
และประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกลำดับตอไป โดยจะขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก มีกำหนด 1 ป นับจาก
วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก เพื่อจะเรียกบัญชีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีอัตราวางในลำดับตอไป
13. การจัดทำสัญญาจาง
13.1 ผูไดรับ การคัดเลือกลำดับ ที่ 1-4 จะไดรับการจัดทำสัญ ญาจางเหมาบริการ โดยไมผู กพัน
งบประมาณในปตอไป
13.2 การจัดทำสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
การเรียกตัวผูมีสิทธิ์ในครั้งตอไปจะแจงเปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจางเปนจางเหมาบริการ
ตำแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมฯ ตามกำหนด ถาพนเวลาดังกลาว จะถือวา
สละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
/13.3 การจางเหมา…

-413.3 การจางเหมาบริการตำแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ ฯ ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนำไปสูการบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจำ/พนักงานราชการหรือขาราชการ และในระหว างป งบประมาณ
หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัตติ ามที่กำหนดหรือมีความรู ความสามารถ ความประพฤติไมเหมาะสม
ผูมีอำนาจในการจางอาจบอกเลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายสุเทพ ปาลสาร)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2

คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจางเหมาบริการ ตำแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียน
ทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
(แนบทายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 วันที่ 12 ธันวาคม 2562)
***************************
รายการ
วัน เดือน ป
รับสมัคร
วันที่ 16- 20 ธันวาคม 2562 (ในวันเวลาราชการ)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ ขารับการคัดเลือก
วันที่ 23 ธันวาคม 2562
ดำเนินการสอบคัดเลือก(ประเมินสัมภาษณ)
วันที่ 24 ธันวาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ใบสมัครเลขที่.........................

ใบสมัครลูกจางชั่วคราว
ตำแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2

ติดรู ป
1 นิว

1.ชื่อ.....................................................................นามสกุล....................................................................................
สัญชาติ.........................................เชื้อชาติ......................................ศาสนา........................................................
สถานภาพ ( ) โสด
( ) สมรส
2.เกิดวันที่............เดือน..............................พ.ศ.......................อายุถึงวันสมัคร.......................ป................เดือน
3.เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................ออกให ณ..........................................................
จังหวัด.........................วัน เดือน ป ที่ออกบัตร..........................................บัตรหมดอายุ....................................
4.ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.............หมู..........ตำบล.............................อำเภอ........................จังหวัด………………..….
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได.................................................................................................................
5.สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด..............................................................จาก.................................................................
วุฒิการศึกษา.............................................................สาขาวิชา............................................................................
6.สมัครคัดเลือกตำแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียน (สมัครเพียง 1 โรงเรียน)
ระบุ โรงเรียน........................................................................................................................................................
7.ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี)
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
8.ขอมูลการทำงานและประสบการณทำงาน(ถามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ขอรับรองวา ขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุประการ หากขอความตอนใดเปนเท็จ
หรือไมตรงกับความจริง ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที
(ลงชื่อ).............................................................ผูสมัคร
(........................................................)
วันที่...................เดือน.............................พ.ศ..............
บันทึกเจาหนาที่รับสมัคร

ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ

( ) ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและเอกสารไวถกู ตองครบถวนแลว
( ) ไมครบถวน คือ..................................................................
..................................................................................................
...............................................................................................
(ลงชื่อ)
(................................................................)
ตำแหนง........................................................................

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว เห็นวา
( ) มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก................................................
..............................................................................................
(ลงชื่อ)
(................................................................)
ตำแหนง........................................................................

