ประกาศโรงเรียนเมืองปานวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวตําแหน&งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
.......................................................
ดวยโรงเรียนเมืองปานวิทยา อํ าเภอเมืองปาน จังหวั ด ลําปาง ประสงคจะรับ สมั ค ร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป#นลูกจางชั่วคราวตําแหน(งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อทดแทนอัตราว(างของโรงเรียนและ
เพื่อใหการดําเนินการเป#นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๙/
ว.๒๘๑๘ ลงวั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค ลากรเพื่ อ คั ด เลื อ ก
โดยมีรายละเอียดดังต(อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน&งและรายละเอียดการจางงาน ชื่อตําแหน(ง ลูกจางชั่วคราวตําแหน(ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน ๑ อัตรา ค(าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม(ต่ํากว(า ๑๘ ปBบริบูรณ
(๓) เป#นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป#นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม(เป#นผูดํารงตําแหน(งกํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญ(บาน ผูช(วยผูใหญ(บาน
และแพทยประจําตําบล
(๕) ไม( เ ป# น ผู ดํ า รงตํ า แหน( ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม(เป#นผูมีกายทุพพลภาพจนไม(สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟIJนเฟKอนไม(สมประกอบ หรือเป#นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว(าดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน
(๗) ไม(เป#นผูอยู(ในระหว(างถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกใหออกจากราชการไว
ก(อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว(าดวยลูกจางประจําของส(วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม(เป#นผูเคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแต(เป#นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไม( เ ป# น ผู เคยถู ก ลงโทษใหออก ปลดออก หรื อ ไล( อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน(วยงานอื่นของรัฐ

(๑๐) ไม(เป#นบุคคลลมละลาย
(๑๑) ไม(เป#นผูกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
(๑๒) ถาเป#นชายตองผ(านการคัดเลือกทหารแลว
(๑๓) ไม(เป#นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง
(๑) มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี
(๒) เป#นผูมีจิตสาธารณะ รักงานบริการ
๓. ขอบข&ายภารกิจและหนาที่การปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังต&อไปนี้
๓.๑ ปฏิบัติงานในตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ ใหการดูแล ชวยเหลือนักเรียนพิการ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๓.๒ งานอื่นๆที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่ท่รี ับสมัคร
ผู ที่ ป ระสงคที่ จ ะสมั ค รใหยื่น ใบสมั ค รดวยตนเองไดที่ ห องธุ รการ โรงเรี ย น
เมื อ งปานวิ ท ยา อํ า เภอเมื อ งปาน จั ง หวั ด ลํ า ปาง ระหว( า งวั น ที่ ๒-๙ ธั น วาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถ(ายหนาตรง ไม(สวมหมวกและไม(สวมแว(นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว
โดยถ(ายไวไม(เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปRดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว(าเป#นผูมี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน(งที่สมัคร
จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทยตัวจริง ซึ่งออกใหไม(เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช(น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ถามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) สําเนาใบสําคัญทางทหาร คือ สด.๙ หรือ สด.๔๓ (เฉพาะผูชาย)
จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ใหผู สมั ครรับ รองสําเนาถูก ตองและลงลายมือชื่อ กํากับ ไวในเอกสารหลั กฐาน
ที่ถ(ายสําเนาทุกฉบับ

๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว(าเป#นผู มีคุณสมบั ติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน(งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะตองกรอกรายละเอียดต(าง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไม(ว(าดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม(ตรงตามวุฒิของ
ตําแหน(งที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไม(มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล(าวใหถือว(าเป#นการรับ
สมัครและการเลือกสรรครั้งนี้เป#นโมฆะสําหรับผูนั้น จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไม(ได
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
โรงเรี ย นเมื อ งปานวิ ท ยาจะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ์ เ ขารั บ การคั ด เลื อ ก
ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ปVายประชาสัมพันธอาคารสํานักงาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง และ http://www.mpws.ac.th
๖. วันดําเนินการสรรหา
ดํ า เนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรในวั น ที่ ๑๑ ธั นวาคม ๒๕๕๗ ตั้ งแต( เ วลา
๐๙.๐๐ น. เป#นตนไป ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
๗. วิธีการคัดเลือก
โรงเรีย นเมื อ งปานวิ ท ยาจะดํ า เนิ นการคั ด เลือ กโดยการแต( งตั้ ง คณะกรรมการ
สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ พิจารณาประเมินประวัติ ประสบการณการทํางาน หรือแฟVมสะสมงาน
ตามรายละเอียดแบนทายประกาศนี้
วันเวลา
วิชา
คะแนน
หมายเหตุ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ภาค ก
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๕๐
สอบขอเขียน
๑.ความรูความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงาน
ปฏิบัติ
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๕๐
สอบสัมภาษณ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน(งงาน
(สอบสัมภาษณ)

๘. สถานที่สอบ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

๙. เกฑณ?การตัดสิน
ผูเขารับการคัดเลือก จะตองไดรับการประเมินครบทุกดานและไดคะแนนประเมิน
ทุกดานรวมกัน ไม(ต่ํากว(ารอยละ ๖๐ โดยเรียงลําดับผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหานอย หาก
คะแนนเท(ากันใหผูที่ไดคะแนนวิวิชาความรูความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ มากกว(าเป#นผูอยู(ใน
ลําดับที่สูงกว(า หากคะแนนเท(ากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนประเมิ
ดคะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน(งงาน มากกว(า
อยู(ในลําดับที่สูงกว(า ถายังคะแนนเท(ากันอีก ก็ใหผูที่ไดรับหมายเลขประจําตัวสอบก(อนเป#นผูอยู(ใน
ลําดับที่ที่สูงกว(า
๑๐.การประกาศรายชื
การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะประกาศรายชื
ยาจะปร
่อผูไดรับการคัคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒
ธั น วาคม ๒๕๕๗ ณ ปV า ยประชาสั ม พั น ธอาคารสํ า นั ก งาน โรงเรี ย นเมื อ งป านวิ ท ยา
อํ า เภอเมื อ งปาน จั ง หวั ด ลํ า ปาง และ http://www.secondary35.go.th http://www.mpws.ac.th/
http://www
โดยเรียงลํ าดั บจากผู ที่ไ ดรับ การสรรหาตามเกณฑการตั ดสินขึ้นบัญ ชี ผู ไดรับการสรรหาไว ๑ ปB
นับแต(วันประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคั
การ ดเลือก
๑๑. การจัดทําสัญญาจาง
จะทํ า สั ญ ญาจางเป# น ไปตามลํ า ดั บ ที่ ต ามประกาศผลการคั
ามประกาศผลการ ด เลื อ กของ
โรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยผูไดรับการคั
การ ดเลือกจะตองทําสัญ ญาจั ดจางตามที
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากําหนด
๑๒. การยกเลิกบัญชีผูไดรับการเลือกสรร
๙.๑ ไม(ไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางตามวั
ญาจางตามวัน เวลา ที่กําหนด
๙.๒ ขอสละสิทธิ์ในการทําสัญญาจาง
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายดํารงค ตุลาสืบ )
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา

กําหนดการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวตําแหน&งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
…………………………………..
ประกาศรับสมัคร
วันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๗
รับสมัคร
วันที่ ๒-๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
ดําเนินการเลือกสรร
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประกาศผลการเลือกสรร
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

