ประกาศโรงเรียนเมืองปานวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
.......................................................
ด้วยโรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา
๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐
เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
๑.๒ ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (โดยวิธีการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑.๓ ระยะเวลาจ้าง ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๑.๔ ขอบข่ายงานที่จะใช้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการและสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือครูใน
การจั ด การศึ กษาการจั ดการเรี ย นการสอน พั ฒ นาเด็ก พิ การตามคำแนะนำของครูป ระจำการ รวมทั้ งจั ด
กิจกรรมอื่นๆที่เป็นการพัฒ นาศักยภาพเด็กพิการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ
๑.๕ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจต
คติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับครูในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิ การภายใต้การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการ
เรียนรู้ให้เด็กพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
๒. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือเด็ กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร
เช่น การนำนักเรียนไปห้องน้ำ การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

-๒๓. บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็ก
พิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู
๔. ประสานการทำงานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ด้านการจัดการศึกษา การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
๕. ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในการ
จัดการเรียนสำหรับเด็กพิการ
๖. ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมไหว้ครู หรือกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนจัดขึ้น
๗. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การทำการบ้าน การ
เรียนซ่อมเสริม ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน
๘. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติทั่วไป เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ
แพทย์ประจำตำบล
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษจำคุ กโดยคำพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ ำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
(๑๒) ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

-๓(๑๓) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๑๔) ต้องเป็นผู้มีจิตอาสา
ห ม าย เห ตุ ผู้ ผ่ า น ก ารคั ด เลื อก ใน วั น ท ำสั ญ ญ าจ้ า งจะต้ องไม่ เป็ น ข้ าราช การ
หรือลู กจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(๑) มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
(๒) ไม่ เป็ น โรคติ ดต่ อร้ายแรง และไม่เป็ น ผู้ มี ร่างกายทุพ พลภาพ จนไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
(๓) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
(๔) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มานะ อดทน มีความใจเย็น มีนิสัยรักเด็ก
(๕) สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ได้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัคร
ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้ประสงค์จะสมัครขอ
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ระหว่าง
วันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน ๑ รูป
ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
จำนวน ๑ ฉบับ
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) พร้อมสำเนา
(๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส
จำนวน ๑ ฉบับ
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
(๗) สำเนาใบสำคัญทางทหาร คือ สด.๙ หรือ สด.๔๓ จำนวน ๑ ฉบับ
(เฉพาะผู้ชาย)
(๘) แฟ้มสะสมงานประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

-๔ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ ส มั ค รรั บ รองสำเนาถู ก ต้ อ งและลงลายมื อ ชื่ อ กำกั บ ไว้ ใ นเอกสารหลั ก ฐาน
ที่ถ่ายสำเนาทุกฉบับ
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้ส มัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิ ของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผ ลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการรับสมัครและการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ภายในวั น ที่ ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๖๒
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์อาคารสำนักงาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ทางเว็บไซต์
http://www.mpws.ac.th และ เพจเฟสบุ๊ค “รอบรั้วเมืองปานวิทยา”
๕. วันดำเนินการสรรหา
ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้น
ไป ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
๖. วิธีการสรรหา
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะดำเนินการสรรหาโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเขียน
, สอบสัมภาษณ์ ,ประเมินสมรรถนะ, พิจารณาประเมินประวัติ, ประสบการณ์การทำงาน, และแฟ้มสะสมงาน
๗. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒ ๕ ๖ ๒ ณ ป้ ายป ระช าสั ม พั น ธ์ อ าค ารสำนั กงาน โรงเรี ย น เมื องป าน วิ ท ยา อำเภ อเมื องป าน
จั ง หวั ด ลำปาง ทางเว็ บ ไซต์ http://www.mpws.ac.th และ เพจเฟสบุ๊ ค “รอบรั้ ว เมื อ งปานวิ ท ยา”
โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่
วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
๘. การจัดทำสัญญาจ้าง
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจะทำสัญญาจ้างเป็นไปตามลำดับที่ตามประกาศผลการคัดเลือก
ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจัดจ้าง โดย
วิธีการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

-๕๙. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
๙.๑ ไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามวัน เวลา ที่กำหนด
๙.๒ ขอสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้าง
๙.๓ มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกและขึ้นบัญชีครั้งใหม่ในวิชาเอกเดียวกันกับ
ประกาศครั้งนี้
๙.๔ ตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายวัชรินทร์ จันทิมา )
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา

กำหนดการรับสมัครบุคคล
เพือ่ สรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
…………………………………..
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภายใน
ดำเนินการสอบคัดเลือกภายใน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายใน
รายงานตัวทำสัญญาจ้าง

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

