ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
..................................
ด้ว ยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย สำนักบริห ารงาน
การศึกษาพิ เ ศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื ้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ มีความประสงค์
จะคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างในตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ด้วยวิธีสอบคัดเลือก
ดังนั้น อาศัย อำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖
สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์
วิ ธ ี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คล ลู ก จ้ า งชั ่ ว คราวสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอเชียงคาน จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่ เ ป็ น ผู ้ ม ี ร ่ า งกายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ห น้า ที ่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑.๘ ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๒.๑.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรตหรือนักบวช
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๒.๑ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๒.๒.๑.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป
๒.๒.๑.๒ เป็นเพศชาย / หญิง
๒.๒.๑.๓ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ขยัน เสียสละ อดทน

๒.๒.๑.๔ ถ้ามีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย/ประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๓. เงื่อนไขการจ้าง
๓.๑ อัตราค่าจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
๓.๒ ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๓ ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓.๔ ระยะเวลาการจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากต้นสังกัด
๓.๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จะทำสัญญาจ้างตามลำดับคะแนนที่ประกาศเรีย ง
ตามลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เว้นแต่ผู้นั้นสละสิทธิ์จะเรียกลำดับถัดไป
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือสามารถ Download
ใบสมั ค รได้ ท ี ่ www.loeispecial.net หรื อ โทรศั พ ท์ ส อบถามรายละเอี ย ดได้ ท ี ่ ๐๔๒-๘๗๐๗๗๕,
๐๘๖-๔๕๙-๘๒๐๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก
๕.๑ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน โดยสถานพยาบาลของทางราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่นหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐาน
ในการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับให้เรียบร้อย
๖. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามรูปแบบที่
กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติ และหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องถือว่าผู้คัดเลือกได้
เป็นโมฆะจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้และจะเรียกผู้คัดเลือกได้ในลำดับถัดไปจ้างแทน
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย หรือที่เว็บไซด์ www.loeispecial.net หรือโทรศัพท์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๔๒-๘๗๐๗๗๕, ๐๘๖-๔๕๙-๘๒๐๒

๘. หลักสูตรและการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยการสอบข้อเขียนและ
การสอบสัมภาษณ์
๙. วัน เวลา สถานที่ และตารางสอบ
จะทำการสอบ ในวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตามเวลา ดังนี้
วัน/เวลา
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
๑๑.๐๐ น เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์

คะแนน

หมายเหตุ

๖๐
๔๐

*หมายเหตุ
หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ ่านการคัด เลื อ กจะต้ องได้ ค ะแนนรวมไม่น้ อยกว่า ร้อยละ ๖๐ และจะประกาศเรี ยงลำดั บ ที่
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
๑๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย หรือที่เว็บไซด์ www.loeispecial.net หรือโทรศัพท์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๔๒-๘๗๐๗๗๕, ๐๘๖-๔๕๙-๘๒๐๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม )
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
หลักสูตรการสอบแข่งขัน
************************************
ผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างในตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จะต้องมีความรู้ความสามารถตรงกับ
ตำแหน่งปฏิบัติงาน รายละเอียดแนบท้าย ดังนี้
ชื่อตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน
๒. ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์

