
  
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเด่ือ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ 

เงินงบประมาณปี 2559  (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ) 
********************* 

                ด้วยโรงเรียนบ้านท่าเด่ือ อ าเภอพิชัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ  2559  กิจกรรมการสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา  งบด าเนินการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ค่าจ้างพี่เล้ียงเด็กพิการ)  จ านวน 1 อัตรา มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลท่ัวไปเป็นลูกจ้างช่ัวคราว   ต าแหน่ง  พี่เล้ียงเด็กพิการ  เพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานราชการพี่เล้ียงเด็ก
พิการเรียนร่วม  ปีงบประมาณ  2559  ดังนั้นอาศัยอ านาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี กค 0527.6/ว31  
ลงวันท่ี  26  เมษายน  2552   เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว   จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ   ดังนี้ 

1.  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง  
  1.1   ช่ือต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ 
  1.2 อัตราเงิน  9,000  บาทต่อเดือน และค่าประกันสังคม 5% ของค่าจ้าง  
  1.3   ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ มีหน้าท่ีดูแล ให้ความช่วยเหลือ ครูห้องเรียนคู่ขนานดูแล
เด็กพิการเรียนร่วม และงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา 
  1.4 คุณสมบัติท่ัวไป  
   (1)   มีสัญชาติไทย 
   (2)   มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
   (3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความ สามารถ 
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ไม่
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะ
กระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
                               (6)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ 

 2.  การรับสมัคร    
                               2.1   วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร      
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ห้องธุรการ 
โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ ในเวลาราชการ  ระหว่างวันท่ี  20  มิถุนายน  2559   ถึงวันท่ี  24  มิถุนายน  2559   
                               2.2   หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1.5x2 นิ้ว  
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  2  รูป  (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปด้วย)  
                               (2) ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  2  ฉบับ 
   (3)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  2  ฉบับ 
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   (4)   ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  2  ฉบับ 
   (5)   หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส เป็น
ต้น  พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีช่ือตัว ช่ือสกุล ในหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 

ท้ังนี้ หลักฐานตามข้อ (2)–(5) ให้น าต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย      
                               2.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่า  
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
   ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา  
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีรับสมัคร อันมีผลท าให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว   ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น    

  3.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ  
หมู่ท่ี  5   ต าบลคอรุม   อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์   

4.  วิธีการคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ   จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์                     
ในวันท่ี  29  มิถุนายน  2559   ณ  ห้องประชุม โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  และจะ
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน  ภายในวันท่ี  30  มิถุนายน  2559  

5. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
4.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจะได้รับการท าสัญญาจ้างตามล าดับท่ี 1 เป็นปีๆ ไป  โดย    

จะท าสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับการโอนเงินมาแล้วเท่านั้น และจะไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือเปล่ียน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/หรือข้าราชการ 

4.2 ผู้ได้รับการท าสัญญาจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างตามก าหนดเวลา   
ถ้าพ้นก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

6. ผลการคัดเลือก 
  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่น 
จะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี    13    เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2559 
                                                                                               
 

                                                                       (นางรัชดา  อ่อนแพง) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเด่ือ 
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            ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว    ต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ       เลขประจ าตัวสอบ ………… 
เงินงบประมาณปี 2559  (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ) 

                             โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ    สพป. อุตรดิตถ์  เขต 1 
                                                  ---------------------------------------- 
 
1. ช่ือ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
2. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
3. เกิดท่ีต าบล ……………………… อ าเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 
4. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน …………………………. เมื่อวันท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
5. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……………………… ถนน ………………………ต าบล …………………………… 

อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 
6. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ………………………………………………………………………………….. 

7. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
                ส าเนาแสดงผลการเรียนหรือคุณวุฒิทางการศึกษา 

 ท าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 ใบรับรองแพทย์   
อื่น ๆ ............................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ 
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงช่ือผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
                    ขาดคุณสมบัติ เพราะ 
                    คุณสมบัติถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
เงินงบประมาณปี 2559  (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ) 

โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

 
 

 
 
วันท่ี   13 – 17  มิถุนายน  2559   - ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี   20 – 24  มิถุนายน  2559   - รับสมัคร  
วันท่ี   27   มิถุนายน   2559   - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันท่ี   29   มิถุนายน   2559   - ด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี   30   มิถุนายน   2559   - ประกาศผลการคัดเลือก 
วันท่ี   1    กรกฎาคม   2559   -  รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเวลาทดสอบ 
 
 

วัน เดือน ป ี 09.00 – 11.00  น 13.00 – 15.00  น. สถานที ่
 

29  มิถุนายน  2559 
 

 

สอบข้อเขียน 
 

. 

 

สอบสัมภาษณ ์
 
 

 

โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ 

 




