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เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ
..........................................................

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานในตาแหน่ง พนักงานขับรถหรือคนสวน และ ช่างทั่วไป
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ดังนั้นโรงเรียนจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะรับสมัคร
1.1 ชื่อตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานในตาแหน่งพนักงานขับรถ/คนสวน จานวน 1 อัตรา
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหรือขอบข่าย/ภารกิจของงานที่จะปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ของโรงเรียนโดยใช้ความรู้ความชานาญและทักษะพอสมควร ดูแล
บารุงรักษารถยนต์ของโรงเรียนให้มีความพร้อมสาหรับการใช้งานได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยตลอดเวลา
2. ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ รดน้าต้นไม้ทั่วบริเวณโรงเรียน
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ชื่ อ ต าแหน่ ง พี่ เลี้ ย งเด็ ก พิ ก าร ปฏิ บั ติ งานในต าแหน่ ง ช่ า ง จ านวน 1 อั ต รา โดยมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบหรือขอบข่าย/ภารกิจของงานที่จะปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไม้ ช่างปูน ช่างซ่อมบารุงอาคารสถานที่
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์
3. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ไม่เป็ น ผู้ มี กายทุ พ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิ บั ติห น้ าที่ ได้ ไร้ค วามสามารถ หรือจิตฟั่ น เฟื อนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาผิดทางอาญา ยกเว้น แต่เป็น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 ใบ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
// 5. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์….
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5. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ตาแหน่งพนักงานขับรถ)
จานวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกากับและนา
หลักฐานจริงมาสมัครด้วย
4. กาหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โดยไม่เสีย
ค่ า ธรรมเนี ย ม รั บ สมั ค รตั้ ง แต่ วั น เสาร์ ที่ 6 มกกราคม – วั น ศุ ก ร์ ที่ 12 มกราคม 2561 ช่ ว งเช้ า
เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.– 16.30น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะภายในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม
2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับ ภายในวันอังคาร
ที่ 16 มกราคม 2561
8. การขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ที่ผ่านการคัดเลือก
เป็ น บั ญ ชีของโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 31 โดยบัญ ชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือ สิ้ นผลไป เมื่อ
เลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่ง ที่มีลักษณะเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี
9. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลื อ กสรรได้ เป็ น การเรี ย กตั ว ผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รับ การท าสั ญ ญาจ้ าง โดยให้ ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรในล าดั บ ที่ 1
มารายงานตัว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2561

( นางวิลาวัลย์ ปาลี )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

