
    
 

ที่ ศธ ๐๔๑๕๖/ 2704                                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
                   อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ๑๘๑๑๐ 

                19  ตุลาคม  2563 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2                  จำนวน   1   ชุด  

 ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่จัด
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ้างรายเดือน จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2563  (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้  

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศ 
ดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                           
  
                                                               (นายเล็ก  ทาเพชร) 
                         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทน 
                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
โทร.๐36358612-16 
โทรสาร.๐36358619 
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 ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ้างรายเดือน 

---------------------------------------- 
      ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครบุคคล  

เพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ้างรายเดือน จำนวน 1 อัตรา 

      ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ศธ 04007/ว 5187 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562, แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2560, หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวทีจ่้าง
จากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2560 และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง การมอบ-
อำนาจเกีย่วกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
ประเภทจ้างรายเดือน ดังนี้ 
 1.  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
   1.1 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ   
   1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

        - ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนรวม ให้บริการ 
ทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือครูในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการ
ตามคำแนะนำของครูประจำการ รวมทั้งจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ภายใต้การกำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบของครูและผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนทีเ่กีย่วขอ้งกับเด็กพิการ  
 2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
   คุณสมบัติท่ัวไป 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย 
   (3)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   (4)  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟัน่เฟือน ไมส่มประกอบ 
        คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
      สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีทีส่ามหรือเทียบเท่า 
         การได้รับเงินเดือน 

1. ให้ได้รับเงินเดือนเป็นค่าจ้าง 9,000 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 450 บาท 
2. สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2547 
3. ระยะเวลาการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ  

                   3.  กำหนดการรับสมัคร 
      ผู้ประสงคจ์ะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เลขท่ี 313 หมู่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี  ระหว่าง วันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  
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                    4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน 
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  3  รูป   

(2) วุฒิการศึกษา     จำนวน  1  ฉบับ 
   (3) บัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 
   (4) ทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ 
                         (5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาล ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
      (6) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น    
                         (7) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวข้องกับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ที่ลงนาม 
โดยหัวหน้าหน่วยงาน (ถ้ามี) 
  หลักฐานตามข้อ (2) – (7) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัคร
เขียนคำว่า รับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อ วันที่  กำกับไว้ด้วย 

      5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและ 
ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา-
สระบุรี เขต 2 และทางเว็บไซต์ saraburi2.go.th 
      6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี
สัมภาษณ ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

ที ่                   องค์ประกอบ     คะแนน              กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถาม 
2 ประสบการณ์ทำงาน  10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสารประกอบ 
3 แนวคิดการพัฒนางานในหน้าที่ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถาม 
4 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยาท่าทาง ท่วงทวีาจา การสื่อสาร 
5 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ท่ีมีต่อวิชาชีพครู 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนตามข้อ 6 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับที่ผู้ได้
คะแนนจากมากไปหาน้อย หากมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งที่เก่ียวข้อง 
กับตำแหน่งที่รับสมัครมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ ์ 
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2  
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 9.  การประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดคัดเลือก 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทางเว็บไซต์  
Saraburi2.org 
      10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กำหนดให้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
ครัง้นี้ ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลนการคัดเลือก  
                11. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
           12.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก 
                       12.2  ผูน้ั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
                       12.3  ผูน้ั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กำหนด                     
                ๑2. การรายงานตัวและการจัดทำสัญญาจ้าง  
                      12.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  จะยึดถือประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร 
เข้ารับการคัดเลือกท่ีต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และกำหนดการให้มารายงานตัว หากไม่ไป
รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการจัดทำสัญญาจ้างในครั้งนี้ 
       ๑2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที ่1 จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก ระยะเวลา 
การจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
     ๑2.๓  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่ 
การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุ
เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนด  
                        ๑2.4  กรณทีีต่รวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด
ในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจ้าง หรือ ถูกเลิกจ้างทันที และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

                                                                           
  
                                                        (นายเล็ก  ทาเพชร) 
                       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทน 
                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 
 

                               
   
                                                                      


