ประกาศโรงเรียนบานชําตก
ที่ 3 / 2558
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพือ่ เปนลูกจางชั่วคราวตําแหนง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประจําปงบประมาณ 2558
......................................................................
ดวย โรงเรียนบานชําตก ประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพือ่ จัดจางเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
ที่ ศธ 04180/3306 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณป 2558 สําหรับจาง พี่เลี้ยง
เด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ซึ่งโรงเรียนบานชําตก ไดรับจัดสรรอัตราจางพีเ่ ลี้ยงเด็กพิการ ประจําป
งบประมาณ 2558 ตอเนื่อง จํานวน 1 อัตรา แทนพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ไดขอลาออก โรงเรียนบานชําตกจึงได
ประกาศรับสมัครลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพีเ่ ลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง
1.1 ชื่อตําแหนง ลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 1 อัตรา
1.2 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานในตําแหนงพี่เลี้ยงใหการดูแล ชวยเหลือนักเรียนพิการและปฏิบัตหิ นาที่
อื่นที่เกี่ยวของ
1.3 คาจาง 9,000 บาท / เดือน จํานวน 1 เดือน คือเดือน กันยายน 2558
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมสี ิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบรู ณ นับถึงวันสมัครวันสุดทาย
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
/2.2 คุณสมบัติ...

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
เปนผูมจี ิตสาธารณะ รักงานบริการ และมีวุฒิการศึกษาตั้งแต ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ไดที่โรงเรียนบานชําตก ระหวาง วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558
เวลา 08.30 น.- 15.30 น.
3.2 หลักฐานที่ตอ งยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป
(ใหเขียนชื่อ – สกุลหลังรูปดวย)
(2) สําเนาวุฒกิ ารศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีส่ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม
ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ. 2549
(6) หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เปนตน
พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใชในการสมัคร
ไมตรงกัน)
หลักฐานตามขอ (2) – (5) ใหนําตนฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสําเนาเอกสาร
ทุกฉบับใหผสู มัครเขียนคํารับรองสําเนาวาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวา เปนผูม ีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส มัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรง
ตามคุณวุฒิของตําแหนงทีร่ ับสมัคร อันมีผลทําใหไมมสี ิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนีเ้ ปนโมฆะสําหรับผูนั้น
4. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
ภาค ก ทดสอบความรูความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ(สอบขอเขียน)
ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง ( โดยการสัมภาษณ )

/5. กําหนด...

-35. กําหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก
วัน เดือน ป เวลา
31 สิงหาคม 2558
เวลา 09.30 น. -10.30 น.

การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

ภาค ก. วิสัยทัศนที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

50 คะแนน

เวลา 11.00 น.

ภาค ข. ความเหมาะสมกับตําแหนง
50 คะแนน
(การสัมภาษณ)
รวม
100 คะแนน
สถานที่สอบ ณ โรงเรียนบานชําตก หมูที่ 8 ตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
6. เกณฑการตัดสินการคัดเลือก
ผูสมัครตองผานการประเมินสมรรถนะดานตาง ๆ โดยไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวา
รอยละ 50 และไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับผูที่ไดคะแนนรวมจากสูง
ลงมาต่ํา หากคะแนนเทากันใหผทู ี่ไดคะแนนในภาค ก มากกวา เปนผูอยูในลําดับทีส่ ูงกวา
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบานชําตก จะประกาศรายชื่อผูผ านการสอบคัดเลือกตามลําดับคะแนน ภายใน
วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบานชําตก โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผ านการสอบคัดเลือก
8.1 ผูผานการประเมินลําดับที่ 1 จะไดรับการจัดทําสัญญาจาง แตทั้งนี้จะมีการลงนาม
ในสัญญาจางไดก็ตอเมื่อไดรบั การจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณแลวเทานั้น
โดยสามารถเลิกจางไดหากไมไดรับจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณ
8.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือกเปนหนังสือ เรียกตัวผูมสี ิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
ตําแหนง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมครัง้ แรก และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่
กําหนดในหนังสือเรียกใหมารายงานตัว จึงเปนหนาที่ของผูส มัครที่ตองรับทราบประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู านการสอบคัดเลือก
8.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เรียนรวมตองไปรายงานตัวเพือ่ จัดทําสัญญาจาง ลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนง
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ และ
ถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
8.4 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง พี่เลี้ยงไมมีขอผูกพันตอเนื่องทีจ่ ะนําไปสูการบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ__

/9. ผลการคัดเลือก...

-49. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครสอบคัดเลือกหรือบุคคลอื่น
จะคัดคานไมไดไมวากรณีใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายวสันต ศิริกุล)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชําตก

กําหนดการคัดเลือกครูพเี่ ลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมชั่วคราวรายเดือน
โรงเรียนบานชําตก สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
...................................
วันที่ 20
วันที่ 25-27
วันที่ 28
วันที่ 31
วันที่ 1

สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศรับสมัคร
สิงหาคม พ.ศ. 2558 รับสมัคร
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์เขารับการคัดเลือก
สิงหาคม พ.ศ. 2558 สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ
กันยายน พ.ศ. 2558 ประกาศผลการคัดเลือก

ใบสมัครเพือ่ คัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนงครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบานชําตก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
********************************************
เขียนที.่ ...................................................
วันที่............เดือน.................................พ.ศ.................
ขาพเจา............................................อายุ..........ป เกิดวันที.่ .......เดือน.....................พ.ศ................
อยูบานเลขที.่ .........หมูท.ี่ ........ตําบล.................อําเภอ....................จังหวัด...................โทรศัพท.........................
มีความประสงคทจี่ ะสมัครเขารับการคัดเลือกและสรรหาเพือ่ ทําหนาที่ พีเ่ ลี้ยงเด็กพิการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง โครงการคืนครูใหนกั เรียน ปจจุบันมีอาชีพ...............................................................
สถานภาพปจจุบัน  โสด  สมรส  หยา มีประสบการณ ทํางาน...............วัน...............เดือน..............ป
โดยขาพเจาไดเขาใจตามประกาศของโรงเรียนเรียบรอยแลว พรอมนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการรับสมัคร
มาดวยดังนี้
( ) ใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง
( ) สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง ( ) สําเนาการจบการศึกษา พรอมฉบับจริง
( ) ใบรับรองแพทย
( ) อื่น ๆ ...........................................................................
(ลงชื่อ)
ผูส มัคร
(........................................................)
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ...................

บันทึกเจาหนาที่รบั สมัคร
ไดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเบื้องตนแลวปรากฏวา
 หลักฐานครบถวน
 หลักฐานไมครบ
เห็นควร
 ใหรับสมัครได
 ใหสงหลักฐานเพิม
่ เติม
(ลงชื่อ)
เจาหนาทีผ่ ูรบั สมัคร
(........................................................)
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ...................

