ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(ขยายวันรับสมัคร)
-------------------------------------------------------ด้ว ยโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ ๔๖ จั งหวั ดชั ยนาท สั ง กั ดส านั ก บริ ห ารงานการศึ กษาพิเ ศษ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คล
เพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
๔๔/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการสั่งจ้าง
เลิกจ้าง การอนุญาตการลาของลูกจ้างชั่วคราว และคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓๔/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การบริหารราชการศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัคร
บุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕62
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ เป็นผู้ชาย มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็ น ผู้ ที่มีกายทุพพลภาพ จนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๕ ไม่เป็ น ผู้ เคยต้องโทษจ าคุกโดยคาพิพ ากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เพราะกระทาความผิ ดทางอาญา
เว้นแต่โ ทษสาหรั บความผิ ดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิ ดลหุโ ทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๖ จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓. หลักฐานประกอบการสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
จานวน ๓ รูป
๓.๒ สาเนาแสดงวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๔ ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล (ในกรณี ที่ ชื่ อ -สกุ ล
ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ไม่เกิน ๑ เดือน) จานวน ๑ ฉบับ

๔. กาหนดการรับสมัคร/คัดเลือก/ประกาศผล
๔.๑ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
เลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๘ ตาบลธรรมมูล อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐ โทร o๕๖ - ๔๗๗ - ๐๑๒ ตั้งแต่วันที่ 23
มกราคม พ.ศ. ๒๕62 ถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา ๐๘.๓๐ น .- ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕62
๔.๓ คัดเลือกโดยการประเมินสมรรถณะ ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕62
เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
๔.๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2๕62 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
4.5 ทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ผู้สมัครเข้ารับ การคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร
ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากผู้ ส มั ค ร ไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดๆมี ผ ลท าให้ ผู้ ส มั ค ร
เข้ารับการคัดเลือก ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(นายนิรันดร เรือนสวัสดิ์)
ตาแหน่งรองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2๕62
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
-----------------------------------------------โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท กาหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้
กรอบภาระงาน
๑. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการให้บริการนักเรียนตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๒. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๓. ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ
๔. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ณ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ตามรายละเอียดดังนี้
รายการประเมิน
1. ทดสอบปฏิบัติงานในหน้าที่ตามกรอบภาระงาน
2. การสัมภาษณ์คุณลักษณะส่วนบุคคล
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

50
50
100

ปฏิบัติ
สัมภาษณ์
-

เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ ได้คะแนนใน
การประเมิน ตามหลักเกณฑ์รวมทุกภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับ จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ประกาศรายชื่อ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 เฉพาะ
ผู้ผ่านการคัดเลือก โดยไม่มีการขึ้นบัญชีสารอง
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(นายนิรันดร เรือนสวัสดิ์)
ตาแหน่งรองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

ปฏิทินการสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
วันที่ 23 – 29 มกราคม ๒๕62
รับสมัคร
ภายในวันที่ 30 มกราคม ๒๕62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
วันที่ 31 มกราคม ๒๕62
ประเมินสมรรถณะและสัมภาษณ์
ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕62
ทาสัญญาจ้างและปฏิบัติราชการ

