ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
*********************
ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้ชัา่วงคราวรายเดือนตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
๑. ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน ๑ อัตรา
๑ .๒ อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
๑
.๓ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้างถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๑
.๔ ขอบข่ายการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแลช่วยเหลือ
เด็กพิการ ได้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ร่างกาย การมองเห็น ออทิสติกและพิการซ้าซ้อน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. คุณสมบัตแิ ละคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๑
มีสัญชาติไทย
๒
.๒ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
๒
.๓ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕ หรือ ม.๖)
หรือวุฒิทางการศึกษาอื่นไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไป
๒.๔ ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๗ ไม่ เคยเป็น ผู้ต้องได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่ที่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๓
./การรับสมัคร.......

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการ คัดเลือก สามารถขอ ใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ๑๕.๓๐ น.
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก
(๑)
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑X๑.๕ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
(๒)
สาเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
(๓)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๔)
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๕)
ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึง่ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(๖)
หลักฐานอื่นๆ เช่นใบสาคัญ การเปลี่ยนชื่อ ตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
(๖)
หลักฐานอื่นๆ เช่นใบสาคัญ การเปลี่ยนชื่อ ตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
(๗) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบว่าพบเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรบสมัครจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า รับการ คัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕ ๘
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
๕. วิธีการคัดเลือก
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องทดสอบการปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์
๖. วัน เวลา และสถานที่
โรงเรียน อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) จะดาเนินการ คัดเลือก ในวัน อังคาร ที่ ๓๐
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัน เวลา
วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๗

วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๑๐๐

หมายเหตุ

./เกณฑ์การตัดสิน.......

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ผ่านไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ โดยจะจัดลาดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ โดยจัดจ้างตามตาแหน่งว่าง
ที่ประกาศรับสมัคร หลังจากนั้นจะยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกทันที โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
๘. การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศ
ผลการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาล
วัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) โดยจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกได้และผู้ผ่านการคัดเลือกได้สารอง จากนั้น
เมื่อทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครบตามจานวน ตาแหน่งที่ว่าง ที่ประกาศรับสมัครแล้วจะยกเลิก
ประกาศผลการคัดเลือกทันที
๙. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
๙.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้างโดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไป
๙.๒ การทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือการการประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ผ่าน
การเลือกสรรในลาดับที่ ๑ จะต้องมาทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรียน อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) ในวันที่ ๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมปฏิบัติงานทันที
๙.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชรผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๙.๔ การเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะ
นาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์
จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประจวบ อุ่นน้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

๑

ประกาศรับสมัคร

๑๕- ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๒

รับสมัคร

๒๒- ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๔

สอบสัมภาษณ์

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๖

รายงานตัว

๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๗

จัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรียน

๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หมายแหตุ

ใบสมัครสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง พี่เลี้ยงพิการ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
เลขประจาตัวสอบ.....................
---------------------------------------๑. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ………………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
๒. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
๓. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..
๖. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ …………………………………………………………………………………..
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาวุฒิการศึกษา
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
ทาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์
อื่น ๆ ....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………………………
(……………………………………)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ
คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………………
(……………………………………)

