
 
 
 
 
 
ที่ ศธ 04026/3278                                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2 
                                                                ถนนมิตรภำพ อ ำเภอบ้ำนไผ่ ขก 40110 
 

                          25      ตุลำคม   2561 
                                                            

เรื่อง   กำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำวที่จ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย ต ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำร 
 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด    

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2   
            ลงวันที่     25   ตุลำคม  พ.ศ.  2561                จ ำนวน  1  ชุด 
 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2 ได้ประกำศรับสมัครสรรหำลูกจ้ำง 
ชั่วครำวจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย ต ำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร  จ ำนวน 103  อัตรำ ซึ่งจะด ำเนินกำรรับสมัครระหว่ำง 
วันที่  1 - 9  พฤศจิกำยน  2561  (เว้นวันหยุดรำชกำร)  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ทีก่ลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2 รำยละเอียดตำมประกำศรับสมัคร ที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้ 
 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน   
  
 

                  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
   
 

                              (นำยอนุศำสตร์  สอนศิลพงศ์) 
           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
โทร. 0-4327-4036 
โทรสำร 0-4327-3774 
ผู้ปฏิบัติ  ปภำดำ  สีแขไตร 086-2338963 
 
“ส านักงานคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีความพอเพียง” 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  

                     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
............................................... 

 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหา
บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย  ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  อาศัยอ านาจตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  1120/2560  เรื่อง  มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว   
สั่ง   ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  2560 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24  กรกฎาคม 2560 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4784 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561จึงประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร และอัตรำค่ำตอบแทน 
  1.1 ต าแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ค่าตอบแทน   9,000 บาท/เดือน 
       1.2 โรงเรียนที่มีต าแหน่งว่าง   จ านวน 103 อัตรา  โดยให้สมัครเข้ารับการสรรหาได้ไม่เกิน  

1 โรงเรียน ตามรายชื่อโรงเรียนที่ระบุไว้ในบัญชีรายละเอียดโรงเรียนแนบท้ายประกาศนี้ 
 

                  2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
      2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
        1)  มีสัญชาติไทย 
        2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
        3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ    
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและตาม 
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
        5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
        6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
        7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
        8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
        9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันท าสัญญาฯ)  
                              10)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ               
        11) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  
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2.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
       1) มีวุฒิไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
       2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้ 
        3) เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  
ถึงวันที่  30 กันยายน 2561 เท่านั้น 
 

             3. กำรรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  

     ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ตั้งแต่วันที่  1 – 9   พฤศจิกายน  2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  (เว้น
วนัหยุดราชการ) 
     3.2 หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
     1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1 X 1.5 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน  
6  เดือน  นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และถ่ายในครั้งเดียวกัน  จ านวน  3  รูป 
                         2)  หลักฐานแสดงผลการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ออกให้  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้ 

              3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ซึ่งยังไม่หมดอายุ  จ านวน  1  ฉบับ 
         4) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
        5) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จ านวน 1 ฉบับ 

              6) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ   เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 
ชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   อย่างละ  1  ฉบับ 

ทั้งนี้ ใบส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง  และ 
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบในวันสมัครด้วย 
  3.3 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร  
     ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครสรรหาไม่มีสิทธิ์
สมัครสรรหาตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับ 
ผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  
 

              4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ 
    ให้ด าเนินการสรรหาตามหลักสูตรที่แนบท้ายประกาศนี้ 
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 5. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ 
การสรรหาภายในวันที่   12  พฤศจิกายน  2561   ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 
และทางเว็บไซด์ http://kkn2.esdc.go.th/   

 

                6. วัน เวลำและสถำนที่สรรหำ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะด าเนินการสรรหาโดยการสอบ
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  17 พฤศจิกายน  2561 ส าหรับสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
จะประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  ตามก าหนดการสรรหาในตารางต่อไปนี้ 
  

วัน/เวลำสอบ เวลำ รำยกำร คะแนนเต็ม 
วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2561 

 
09.30 -10.30 น. 

เป็นต้นไป 
 สอบข้อเขียน (50 คะแนน) 50 คะแนน 

 
 13.00 น. 

เป็นต้นไป 
 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 50 คะแนน 

 
 

7. เกณฑ์กำรตัดสิน 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ 

สรรหาโดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ และกรณีผู้ผ่านการสรรหาได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้รับคะแนน
สอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาก่อนอยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า  โดยแยกเป็นบัญชีรำยโรงเรียน  และบัญชีรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 2   

 8. ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำ 
จะประกาศผลผ่านการสรรหาเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ตาม

เกณฑ์การตัดสิน ภำยในวันที่  19  พฤศจิกำยน  2561   ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
และทางเว็บไซด์  http://www.kkn2.obec.go.th/   

บัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อได้บรรจุและแต่งตั้งครบ 
ตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศไว้  โดยไม่มีกำรขึ้นบัญชี และหรือผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   8.2.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
   8.2.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
   8.2.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามที่ก าหนด 
   8.2.4 ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่ก าหนด      
 

                9. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
                    9.1 ผู้ผ่านการสรรหาจะต้องไปรายงานตัวที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 2  เพ่ือท าการเลือกโรงเรียน และท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2561   เวลา 09.00 - 10.00 น. 
โดยใช้ประกาศผลการสรรหาฯ  เป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง ตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 
โดยไม่มีการขึ้นบัญชี จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการสรรหาที่จะต้องทราบ   

http://www.kkn2.obec.go.th/
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     9.2 เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อเนื่อง 
                    9.3  กรณีที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้าง 
หรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
     9.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้ผ่านการสรรหา  จะไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือ
ข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด ตามล าดับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     25   ตลุาคม      พ.ศ.  2561 
 

 
 
 
 

(นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินกำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำวที่จ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 2 

(แนบท้ำยประกำศส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2 ลงวันที่  25  ตุลำคม  พ.ศ. 2561) 
----------------------- 

 
1. ประกาศรับสมัคร    ภายในวันที่  25   ตุลาคม  2561 
2. รับสมัคร     วันที่  1 - 9 พฤศจิกายน  2561 (ในวัน เวลาราชการ) 

 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก   วันที่  12  พฤศจิกายน  2561 
 4. การด าเนินการสรรหา    วันที่  17  พฤศจิกายน  2561 
 5. ประกาศผลการสรรหา    ภายในวันที่  19  พฤศจิกายน  2561 
 6. ท าสัญญาจ้าง         วันที่   20  พฤศจิกายน  2561 
 
 

-------------------- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ฉบับลงวันที่  25  ตุลาคม พ.ศ.2561 

...............................................................................................  
 

 1. สอบข้อเขียน  คะแนนเต็ม 50 คะแนน  มีหลักสูตรการคัดเลือกดังนี้ 
 1) ความรอบรู้ทั่วไป  
 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

       4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 
             พ.ศ. 2552 

             2. สอบสัมภาษณ์   ( 50 คะแนน) โดยประเมินจาก 
 1) ประวัติส่วนตัว และการศึกษา 
 2) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
 3) วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 4) การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
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