ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ คัดสรรเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราว ตาแหน่ ง พีเ่ ลีย้ งเด็กพิการ
********************************************
ด้วยโรงเรี ยนอนุบาลภูกามยาว ตาบล ดงเจน อาเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง
ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนอนุบาลภูกามยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตาแหน่ ง และรายละเอียดการจ้ าง
1.1 ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพิการ นักเรี ยนที่บกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิหน้าที่งานอื่นที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
1.3 ค่าจ้าง 5,700 บาท / เดือน ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - 30 ก.ย. 2556
2. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์
3. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาคจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่น
เฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กฎหมายกาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
5. ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็ นผูต้ อ้ งรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็ นโทษทางความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดโดยลหุ โทษ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เคยเป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
8. ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณรหรื อนักพรต หรื อนักบวช
9. เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

2.2 คุณสมบัติพี่เลี้ยงเด็กพิการ
1. เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office
3. เงื่อนไขการจ้ าง
3.1 อัตราค่าจ้างครู พี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนละ 5,700
3.2 ไม่ผกู พันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.4 เป็ นผูม้ ีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
4. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเพื่อสอบคัดสรร ให้ขอใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรี ยน
อนุบาลภูกามยาว ตาบล ดงเจน อาเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา ตั้งแต่วนั ที่ 17 – 27 พฤษภาคม 2556
เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 - 422683
5. วิธีการคัดสรรบุคคลเพือ่ จ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราว ตาแหน่ ง พีเ่ ลีย้ งเด็กพิการ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบตั ิ 100 คะแนน
6. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ สู มัครจะต้ องนามายืน่ ในวันสมัคร
6.1 สาเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 2 ฉบับ
6.2 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่ งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รู ป
6.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ฉบับ
6.4 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 2 ฉบับ
6.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับให้นาเอกสารตัวจริ งมาแสดงในวันสมัครด้วย ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับ
7. การยืน่ ใบสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดสรรต้องยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ณ โรงเรี ยนอนุบาลภูกามยาว ให้ถูกต้องครบถ้วนรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับเอกสารและ
หลักฐานทุกฉบับที่นามายืน่ สมัคร

8. กาหนดการวันดาเนินการคัดสรร
ดาเนินการคัดสรรในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรี ยนอนุบาล
ภูกามยาว ตาบล ดงเจน อาเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดสรร และประกาศรายชื่ อผู้มีผ่านการคัดสรร
1. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการคัดสรร ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
2. ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดสรรในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรี ยนอนุบาลภูกามยาว
ตาบล ดงเจน อาเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา
3. ทาสัญญาจ้างในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
10. การจ้ างและการจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกครั้งนี้ จะต้องทาสัญญาจ้าง ตามที่โรงเรี ยนอนุบาลภูกามยาว กาหนด คือ
ตั้งแต่วนั เรี ยกตัวมาทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(นางสาวรัชนีกร พันธ์พฒั นกุล)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลภูกามยาว

