
 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานจางเหมาบริการ ตำแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
-------------------------------------------------- 

ดวย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต ๑ ประสงคจะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานจางเหมาบริการ ตำแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  5  อัตรา 

   อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดวนที่สุด ท่ี ศธ 
๐๔๐๐๙/ว 4562 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงาน
ราชการและลูกจางชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560     
เรื่อง การมอบอำนาจเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานจางเหมา
บริการ ตำแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1.  ตำแหนงท่ีรับสมัคร 

ชื่อตำแหนง    พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ         จำนวน  5  อัตรา   ดังนี้ 
1. โรงเรียนบานโชคอำนวย     อำเภอเมืองนครพนม จำนวน  1 อัตรา 
2. โรงเรียนบานนาหัวบอ      อำเภอเมืองนครพนม จำนวน  1 อัตรา 
3. โรงเรียนบานโคกสวาง      อำเภอปลาปาก จำนวน  1 อัตรา  
4. โรงเรียนบานยอดชาดวิทยา     อำเภอวังยาง  จำนวน  1 อัตรา 
5. โรงเรียนบานหนองสะโนนาสมบูรณ อำเภอวังยาง  จำนวน  1 อัตรา 

  จางเหมาบริการ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560              
    คาตอบแทน  เดือนละ  9,000 บาท 
 ระยะเวลาการจาง    ตั้งแตวันที่สั่งจาง ถึงวันท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
                               (และอาจตอสัญญาจางหากไดรบัการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม) 
 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
      (๑)  การใหความชวยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม  
      (2)  ใหบริการทางการศึกษาเบื้องตนแกคนพิการ และชวยเหลือครูในการจัดการศึกษา   
      (3)  การจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามคำแนะนำของครูประจำการ รวมท้ัง
จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เปนการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของครูและผูบริหาร
สถานศึกษา และปฏิบัติงานหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับเด็กพิการ 

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
     ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
           (๑) มีสัญชาติไทย 
           (๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
          /(3) ไมเปนบุคคล... 
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           (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
           (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
           (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
           (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  
เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ 
  (8) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  

 -  มีคุณวุฒกิารศกึษาไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

3.  การรับสมัคร 

 3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร    
  ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองที่กลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในระหวางวันที่ 3 – 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) โดยผูสมัครตองแตงกายสุภาพเรียบรอย ตามประเพณีนิยม หามใสกางเกงยีนส เสื้อยืด 
กางเกงขาสั้น สวมหนากากอนามัยทางการแพทย รองเทาใหใสรองเทาหุมสนหรือรัดสนเทานั้น 
  3.2. หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
    (1) วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง
กับตำแหนงที่รับสมัคร โดยจะตองสำเรจ็การศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติกอนวันปดรับสมัคร  
ฉบับจริง พรอมสำเนา จำนวน  1 ฉบับ 
    (2) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถายไมเกิน 
6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รปู 
    (3) บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) ฉบับจริง พรอมสำเนา จำนวน  1 ฉบับ 
     (4) ทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัคร  ฉบับจริง พรอมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ 
    (5) ใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการ ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตองหาม   
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งแพทยออกใหไมเกิน 1  เดือน (ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ) ดังนี้ 
                1) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
                2) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
       3) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
       4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       5) โรคตดิตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กำหนด 
     (6) หลักฐานอ่ืน (ถามี) เชน  ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ -  ช่ือสกุล  
 
           /3.3 เงื่อนไข... 
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 3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ 
ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณทีี่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒขิองตำแหนงที่รับสมัครอันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิ์สอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น
จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมได 

4.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะประกาศรายชื่อผูมสีิทธ์ิเขารับการ
คัดเลือกเพ่ือจางเปนพนักงานจางเหมาบริการ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2566  ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และทางเว็บไซต http://www.nkpedu1.go.th 

5. หลักเกณฑและวิธีการคดัเลือก 
   ผูสมัครตองเขารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 50 คะแนน เพื่อพิจารณา ความ
เหมาะสมในดานตาง ๆ ไดแก ความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน ความสามารถ ประสบการณ ทวงที วาจา 
อุปนิสัย เจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

6.  วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 
     ผูสมัครตองเขารับการคัดเลือก ในวันท่ี  13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รายละเอียดเก่ียวกับการคัดเลือกจะแจงใหทราบ  
ในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

 7.  เกณฑการตัดสิน 
     7.1 ผูท่ีจะถือเปนผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูที่ไดคะแนนการประเมินไมต่ำกวารอยละ 60   
     7.2 การจัดลำดับที่เรียงจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดบั ในกรณีท่ีคะแนนรวมเทากัน   
ใหผูท่ีไดรับเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูที่อยูลำดับที่ดีกวา 

8.  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
       บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกใหใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 
แตถามีการคัดเลือกสำหรับตำแหนงเดียวกันอีก และไดประกาศข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูผาน
การคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก นอกจากนี้จะถูกยกเลิกบัญชี ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  (1) ผูน้ันไดรบัการจางแลว 
  (2) ผูน้ันขอสละสิทธิ์เพ่ือรับการวาจาง 
  (3) ผูน้ันไมมารายงานตัวเพื่อรับการวาจางตามกำหนดเวลา 
  (4) ผูน้ันไมสามารถเขาปฏิบัติหนาที่ตามกำหนดเวลาที่รับการวาจางได 
 
 
           /9. การประกาศผล... 
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9.  การประกาศผลการคัดเลือก 
        ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี  17 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 และทางเวบไซต http://www.nkpedu1.go.th   

10. การจางและเงื่อนไขการจาง 
         (1) การสั่งจางผูผานการคัดเลือกจะเรียงตามลำดับ ตามจำนวนตำแหนงวาง สำหรับการเรียกตัว 
ผูผานการคัดเลือกมารับการจางครั้งแรกใหใชประกาศผลผูผานการคดัเลอืกและขึ้นบัญชีเปนการเรียกตัวมาทำ
สัญญาจาง สำหรับการจางในครั้งตอไปจะมีหนังสือเรยีกตัวผูผานการสรรหาเปนรายบุคคล โดยจัดสงทาง
จดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูท่ีผูผานการคัดเลือกที่ระบุไวในใบสมัคร โดยกำหนดเวลา 10 วัน นับตั้งแต
วันประทับตราของไปรษณียตนทางบนจดหมายลงทะเบียนท่ีเรียกตัวนี้ 
         (2) การจางตาม (1) ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนำไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเปนตำแหนง
ลูกจางประจำ พนักงานราชการ หรือขาราชการ ในระหวางปงบประมาณ หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดหรือมีความรูความสามารถ ความประพฤติที่ไมเหมาะสม ผูมีอำนาจในการจางอาจบอกเลกิจาง 
โดยไมตองแจงใหผูรบัจางรบัทราบลวงหนา 

   ประกาศ  ณ  วันที่   23  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65 
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กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานจางเหมาบริการ ตำแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
แนบทายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  

ลงวันที่  23  ธันวาคม 2565 
 

การดำเนินการ วันที่ที่ดำเนินการ 

ประกาศรับสมัคร ภายในวันท่ี  23 ธันวาคม  2565 

รับสมัคร 
ระหวางวันที่ 3 – 9 มกราคม 2566 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไมมีสิทธิ์ฯ ภายในวันท่ี 12 มกราคม 2566 

สอบสัมภาษณ วันท่ี  13 มกราคม 2566 

ประกาศผลการสรรหา ภายในวันท่ี  17 มกราคม 2566 

รายงานตัวผูผานการคัดเลือก/จัดทำสัญญาจาง วันท่ี  18 มกราคม 2566 

เริ่มปฏิบัตงิาน วันท่ี  19 มกราคม 2566 
 
หมายเหตุ   1) กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  
      2) ใหผูสมัครทุกคน สวมหนากากอนามัยในการติดตอสมัครและการสอบ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


