
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม 

  
******************************************************************************************** 

 ด้วยโรงเรียนบ้านสันก าแพง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูพ่ี
เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ท าหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ไว้จ านวน 1 อัตรา 

         ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 
3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2547  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29 / 2546  
สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  
 1.1 ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จ านวน  1  อัตรา 
          1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
                -  ปฏิบัติงานในต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการให้การดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนพิการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
โรงเรียนมอบหมาย 
  1.3 อัตราค่าจ้าง 9,000  บาท/เดือน 
 
2.  คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
     2.1  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังต่อไป 

1. วุฒิการศึกษา  ม.6  หรือเทียบเท่า 
2. มีสัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย 
3. มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน 

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535         
6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
  6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
    7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
               2.1  คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                     เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ  และสามารถดูแลเด็กพิการได้  
 
 
 
 



3.  การรับสมัคร 
      3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                    ยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนบ้านสันก าแพง ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  
ตั้งแต่วันที่ 3 – 9   มกราคม พ.ศ. 2566   ในวนัและเวลาราชการ ณ ห้องฝ่ายงานบุคคล   เบอร์ติดต่อ                 
053–331554 (บริหารงานบุคคล)   
 
 

      3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
      1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  1  รูป 
          2. ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัคร         จ านวน  1  ฉบับ 
       3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน              จ านวน  1  ฉบับ 

           4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  1  ฉบับ 
  5.  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆเช่น ในส าคัญเปลี่ยนชื่อ ตัว สกุล            จ านวน  1  ฉบับ 
                 **หลักฐานตามข้อ (2-4) ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับ**  
    
4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 10  มกราคม  พ.ศ.2566  (เว็บไซต์โรงเรียน) 
 
5.  หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก 
         จะท าการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
 
6.  หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก  
     สอบในวัน พุธ ที่  11  มกราคม พ.ศ.256  ณ ห้องฝ่ายงานบุคคล  โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
     เวลา 09.00 น. 
 
7. ประกาศผลการคัดเลือก   
       ใน วันพฤหัสบดี ที ่ 12  มกราคม พ.ศ. 2566 
 
8. รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง   
           ใน วันศุกร์  ที่  13  มกราคม พ.ศ. 2566  เวลา ๐๘.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารบุคคล โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   3   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2566 
 
  
                                                          

         ลงชื่อ          
                                                             (นายสามารถ  อินตามูล) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
               
 
 


