ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนใน
สังกัด จึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ
๐๔๐๐๙/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 9 อัตรา
1.1 โรงเรียนวัดบางคูวัด
1.2 โรงเรียนวัดบางเดื่อ
1.3 โรงเรียนวัดมะขาม
1.4 โรงเรียนวัดรังสิต
1.5 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
1.6 โรงเรียนลำสนุ่น
1.7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
1.8 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
1.9 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 หรือตามการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(โดยใช้วิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560)
2. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสญ
ั ชาติไทย เชื้อชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รงั เกียจของสังคม
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- 2 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า วุฒิการศึกษาอื่นไม่ต่ำกว่านี้ ขึ้นไป
2.2.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม ๒๕62 ในเวลาราชการ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
๔. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สำเนาใบประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือสำเนาใบประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.) หรือสำเนาประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง
(ป.กศ.สูง) หรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเนาปริญญาบัตร(Transcript) ทีแ่ สดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕62
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้าสอบคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
และทาง เว็บไซต์ www.pathum1.go.th
๗. วัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จะดำเนินการสอบ โดยการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

- 3 วัน เวลา
วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕62
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม
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รวม

50

สัมภาษณ์

หมายเหตุ

8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
8.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกัน
เท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้มาสมัครก่อน อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
8.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕62
9. การประกาศผลการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และทางเว็บไซต์ www.pathum1.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
ไปเมื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครบ 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครตำแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดีย วกัน นี้ ใหม่ หรือ สิ ้น สุด ระยะเวลาตามที ่ส ำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื ้น ฐานกำหนด หรือ มี
ประกาศคัดเลือกใหม่ และบัญชีผู้ใช้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
9.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง
9.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
9.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
9.4 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
9.5 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
10. การรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง
10.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จะดำเนินการให้ผู้ผ่าน
การคัดเลือกเลือกสถานศึกษาตามลำดับที่ผ่านการคัดเลือก และจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรกให้ใช้ประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกตัว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มา
รายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
10.2 การจั ด ทำสั ญ ญาจ้ า งในครั้ ง ต่ อ ไปจะมี ห นั ง สื อ เรี ย กตั ว ผู้ ไ ด้ รั บ การสรรหา
เป็นรายบุคคล โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับสรรหาระบุไว้ในใบสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพีเ่ ลีย้ งเด็กพิการเรียนร่วม
ตามประกาศสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
................................................................................
1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.30 น.)
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
4. สอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
5. ประกาศผลการคัดเลือก
6. ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 16 ธันวาคม 2562

..............................................................................

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพีเ่ ลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

เลขประจำตัวสอบ..............................
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).....................................................................................................................
2. เกิดวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา...........................................................วิชาเอก...............................................................................
จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่..........เดือน......................พ.ศ...............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่............................................ออกให้ ณ อำเภอ.....................จังหวัด.....................
6. ปัจจุบันอยูบ่ ้านเลขที่...........หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ....................................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน......................................โทรศัพท์มือถือ.............................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย
 หย่า
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่..................................ออกให้เมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ..............
หมดอายุ เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................
9. ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน/บริษัท.....................................
จังหวัด..............................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สำเนาใบวุฒิบัตรหรือใบสุทธิหรือปริญญาบัตร
สำเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สำเนาทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ
ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัครสอบ
(...........................................................)
วันที่...........เดือน...........................................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
..............................................
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

