
 

 

                                                                                            
 

                                           ประกาศโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 
                   เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                ด้วยโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 1 อัตรา      

     อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่ 120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)  อ าเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
           1.1  ชื่อต าแหน่ง   

              พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   
       1.3  ลักษณะงาน   

                                      ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้การช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือ
ครูในการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามค าแนะน าของครูประจ าการ รวมทั้งจัด
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา และปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ 
   1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับครูในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการภายใต้การควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    1. ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ  อุปกรณ์ ส าหรับการ
จัดการเรียนรู้ให้เด็กพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
    2. ปฏิบัติหน้าที่ดูแล ช่วยเหลอื เด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู 
ผู้บริหาร เช่น การน านักเรียนไปห้องน้ า การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
    3. บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
พัฒนาเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู 
    4. ประสานการท างานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
    5. ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแลและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ สื่อ 
เครื่องใช้ในการจัดการเรียนส าหรับเด็กพิการ 

6. ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง  
กิจกรรมวันส าคัญ 
    7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การท าการบ้าน  
การเรียนซ่อมเสริม ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 



8. งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 
    9. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
   3.1 วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า 
   3.2 สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย 
   3.3 อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ 
   3.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 
   3.5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
 

    4. อัตราค่าจ้าง 
                   4.1 จ้างเหมาบริการค่าจ้าง 9,000บาท/เดือน 
  4.2 สิทธิประโยชน์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว  
พ.ศ.2547  
  4.3 ระยะเวลาการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ 
         5. แนวทางการจ้าง  แบ่งเป็น 2 กรณี 
  5.1 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่มีสัญญาจ้างเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาแล้ว ลักษณะการจ้างยังคงเป็นไป
ตามสัญญาจ้างเดิม ตามที่เคยจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรา 
ก าลังพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้ 
        1) แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 
   2) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 
                         3) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ 
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
  5.2 การจ้างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 5.1 ให้ใช้วิธีการจ้างเหมา ให้ใช้แนวทางการสรรหา
และบริหารอัตราก าลังพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
        2) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ 
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
      

         6. แนวปฏิบัติอื่น ๆ 
  6.1 สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในวิชาชีพของอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ในการเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
   6.2 การต่อสัญญาจ้างของพ่ีเลี้ยงเด็กพิการข้ึนอยู่กับเงินประจ างวดจากส านัก
งบประมาณ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจะต่อสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อเงิน
ประจ างวดโอนไปตั้งเบิก ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเท่านั้น หากเงินประจ างวดยังไม่ได้โอนไปตั้งจ่าย ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะถือว่าสัญญาจ้างเป็นโมฆะ 
 



             7. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบรับสมัคร 
                  7.1   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1"× 1.5"ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่ เกิน 6 เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  3  รูป 

       7.2   หนังสือแสดงผลการเรียน เช่น ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิบัตร   
ส าเนาปริญญาบัตร  หรือระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ต าแหน่งที่สมัครจ านวน  1  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติไม่หลังวัน
เปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
        7.3  บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ชุด 
        7.4  ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
        7.5  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีท่ีชื่อ–ชื่อสกุลใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
 

           8. เงื่อนไขการรับสมัคร 
                              ผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ  
อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้า
รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทั้งนั้น  
 

9.  วิธีการคัดเลือก            
                         โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสรรหาและเลือกสรรลูกจ้าง
ชั่วคราว ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   
 

10. รายละเอียดการรับสมัคร 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ปฏิทิน วันที่ เวลา สถานที ่
ประกาศรับสมัคร 23 พฤศจิกายน 2562  บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ 

www.abkh.ac.ch 
วัน/เวลาและสถานที่ 
การรับสมัคร 

24 - 28 พฤศจิกายน 2562 
 

09.00 น.  – 
16.00 น. 
ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

ห้องอ านวยการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ารับการคัดเลือก 

29 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. 
เป็นต้นไป 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
อาคาร 6  
ห้องอ านวยการ 

วันเข้ารับการคัดเลือก 30 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. ห้องประชุมสุทธาสิโนบล 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การคัดเลือก 

1 ธันวาคม 2562 09.00 น. 
เป็นต้นไป 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
อาคาร 6  
ห้องอ านวยการ 

รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง 2 ธันวาคม 2562 09.00 น. ห้องอ านวยการ 

http://www.abkh.ac.ch/


11. วัน/เวลา สถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
      ด าเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

วันที่ เวลา สถานที ่
30 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. 

    -    ความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) 
อาคาร 6  
ห้องประชุมสุทธาสิโนบล 

10.30 น. 
    -    ความสามารถในประปฏิบัติงานและประสบการณ์
การท างาน  (สัมภาษณ์) 

อาคาร 6  
ห้องประชุมสุทธาสิโนบล 

 

12. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      การประกาศผลการสอบคัดเลือก โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) จะด าเนินการประกาศ 

ภายใน  วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์อาคาร  6 หน้าห้องอ านวยการและประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.abkh.ac.ch โดยประกาศผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย (ไม่มีการข้ึนบัญชี) 

 

13. การบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
                           การจดัท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก จะเป็นไปตามล าดับที่ตามประกาศผลการ
คัดเลือกของโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)  โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างแบบวิธีการจ้างเหมา
บริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามวันและเวลาทีโ่รงเรียน
อนุบาลขุนหาญ (สิ)  ก าหนด 
  

14.  การยกเลิกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
                     12.1  ไม่ไปรายงานตัวตามก าหนดเวลา   
                               12.2  ผู้ได้รับการคัดเลือกขอสละสิทธิ์ 
           12.3  สิ้นสุดตามประกาศของโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ในคราวนั้น ๆ  
 

                                                ประกาศ  ณ  วันที่    23  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
 
 
 

       (นายธนกร  แก้วธรรม) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 
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