






แนวทางการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระยะเวลา 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564)  

1. ให้จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิมที่ประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง ลักษณะการจ้าง 
ให้เป็นไปตามสัญญาจา้งเดิม จ าแนกเป็น 1) อัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน และ 2) อัตราจ้างเหมาบริการ กรณีได้รับจัดสรรอตัรา
เพิ่มเติมจากจ านวนพี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิม ให้จัดจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการรายใหม่ โดยวิธีจ้างเหมาบริการ  

2. ลักษณะการจ้าง มี 2 ประเภท รายละเอียดดังนี้ 
1) อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ได้รับค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท 

และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนละ 450 บาท โดยด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
- แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่ วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 
-  หลักเกณฑ์และวิธี การสรรหาลูกจ้ างชั่ วคราวที่ จ้ างจากเงินงบประมาณรายจ่ าย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 
- ค าสั่ งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  1120/2560 สั่ ง ณ วันที่ 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เร่ือง การมอบอ านาจเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว  
- ผู้รับมอบอ านาจการจ้าง : ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2) อัตราจ้างเหมาบริการ ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท โดยด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้  
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- ค าสั่ งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  1340/2560 สั่ ง  ณ วันที่ 

24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เร่ือง มอบอ านาจเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- ผู้รับมอบอ านาจการจ้าง : ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

3. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาจัดท าสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน 
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) โดยจะลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงิน
ประจ างวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว 

4. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบันทึกข้อมูลการท าสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งประเภทอัตรา  
จ้างชั่วคราวรายเดือนและอัตราจ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) 
ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ ทางเว็บไซต์ www.specialset.bopp.go.th 

5. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับสถานศึกษาโดยใช้ข้ อมูล
นักเรียนพิการเรียนรวมในโปรแกรมระบบ SET ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และเกณฑ์อัตราส่วนจ านวน 
นักเรียนพิการต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. ในกรณีต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการว่างลงทุกกรณี ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา 
ชะลอการสรรหารายใหม่ และให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งคืนอัตราว่างให้ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษตามแบบรายงานที่ก าหนด 

7.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชี้ แจงแนวปฏิบัติการ จัดจ้ างพี่ เลี้ยง เด็กพิการเพื่อไม่ ใ ห้ เกิด 
ข้อเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนจากพี่เลี้ยงเด็กพิการ และแนะน า ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบสถานศึกษาให้มอบหมาย 
พี่เลี้ยงเด็กพิการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการในสถานศึกษาโดยเคร่งครัด 

............................................................ 
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ติดต่อ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนรวม ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   
โทร. 0 2288 5543 – 4 
 



คุณสมบัติและบทบาทหนา้ที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
 
ชื่อต าแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการและ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือครูในการจัดการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามค าแนะน าของครูประจ าการ รวมทั้ งจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  
ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของครูและผู้บริหารสถานศึกษา และ
ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ 
 
บทบาทหน้าที ่

1. ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กพิการ  
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

2. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น การน านักเรียน  
ไปห้องน้ า การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

3. บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคร ู

4. ประสานการท างานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ส าหรับเด็กพิการ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

5. ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในการจัดการเรียน  
ส าหรับเด็กพิการ 

6. ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญ 
ทางศาสนา กิจกรรมไหว้ครู หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การท าการบ้าน การเรียนซ่อมเสริม 
ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 

8. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 
 
คุณสมบัต ิ

1. วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า 
2. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
3. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
5. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 



เกณฑ์อัตราส่วนจ านวนนักเรียนพิการต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำจัดสรรอัตรำพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรให้กับโรงเรียนในสังกัด 
ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนพิกำรเรียนรวมในโปรแกรมระบบสำรสนเทศกำรศึกษำพิเศษและ 
ศึกษำสงเครำะห์ (โปรแกรมระบบ SET) ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563  

2. เกณฑ์อัตรำส่วนจ ำนวนนักเรียนพิกำรต่อพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังตำรำง 
 

ล าดับ ประเภทความพิการ 
เกณฑ์อัตราส่วน 

นักเรียนพิการต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
๑ บุคคลออทิสติก 3 : 1 
๒ บุคคลพิกำรซ้อน 5 : 1 
๓ บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 5 : 1 
4 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรม หรืออำรมณ์ 10 : 1 
5 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น 15 : 1 
๖ บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 15 : 1 
๗ บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหว

หรือสุขภำพ 
15 : 1 

๘ บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 35 : 1 
๙ บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 35 : 1 

 

3. ล ำดับควำมส ำคัญในกำรจัดสรรอัตรำ 
3.1 จัดสรรให้กับสถำนศึกษำที่มีห้องเรียนคู่ขนำนออทิสติกเป็นล ำดับแรก 
3.2 จัดสรรให้กับสถำนศึกษำต้นแบบกำรเรียนรวม เนื่องจำกเป็นศูนย์ SSS (Students 

Support Service) เป็นล ำดับที่ 2 หากปัจจุบันโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมไม่มีนักเรียนพิการเรียนรวมแล้ว
ไม่ต้องจัดสรร 

3.๓ จัดสรรให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนพิกำรเรียนรวม เป็นล ำดับสุดท้ำย 
 


