ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว
(งบดําเนินงานรายการคาตอบแทนผูป ฏิบัติงานใหราชการ ปงบประมาณ ๒๕๖๒) จํานวน ๑ อัตรา
........................................................

ดวย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงคจะรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว (งบดําเนินงานรายการคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ ปงบประมาณ ๒๕๖๒)
จํานวน ๑ อัตรา อาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๗.๐๕/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒
เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจางชั่วคราว และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตําแหนงกลุมงานและรายละเอียดการจาง
๑.๑ ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง จางเหมาบริการ (ชาย/หญิง) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑.๓ เงินเดือน ๙,๐๐๐.- บาท/เดือน
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เพศ ชาย/หญิง
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุไมตา่ํ กวา ๒๐ ป
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเปนผูม รี างกายทุพลภาพ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
สติฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบราชการ (ไมเปนผูถ ูกจําคุก
โดยคําพิพากษา ถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)
(๖) สามารถชวยในการจัดการเรียนการสอน(ผูชวยครู) ได
(๗) สามารถอยูประจําอาคารเรียนได

(๘) สามารถปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายได
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(๑) จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
(๒) ใบผานการเกณฑทหาร (เพศชาย)
(๓) หากมีประสบการณทํางานจะรับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
๓. การรับสมัคร

๓. การรับสมัคร /...
๓.๑ วันเวลาในการสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครเพื่อเขารวมพิจารณาการสรรหาและเลือกสรร

เปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ ติดตอขอรับใบสมัครดวยตนเองที่ หองอํานวยการโรงเรียนราช
ประชานุ เ คราะห ๓๒ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เริ่ ม รั บ สมั ค รตั้ ง แต วั น ที่ ๔-๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ )
๓.๒ หลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร
๑. รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ นิ้ว
(ไมสวมหมวกหรือแวนตาดําถายไมเกิน ๖ เดือน)
๒. สําเนาวุฒิการศึกษา
๓. สําเนาทะเบียนบาน
๔. สําเนาบัตรประชาชน
๕. ใบรับรองแพทย (ออกไมเกิน ๑ เดือน)
๖. สําเนา สด.๙ (เพศชาย)
๗. หลักฐานอืน่ ๆ หากมี (ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

จํานวน ๓ รูป
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

(หมายเหตุ) หลักฐานที่เปนสําเนาตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับและหากผูสมัครเขารับการคัดเลือก
ขาดหลักฐานดังกลาวขางตน ไมมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก
๔. ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขารับการสอบ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการ
สอบคัดเลือกในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองอํานวยการโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี และทางโทรศัพท ๐๔๕-๔๓๕๒๘๔
๕. ดําเนินการสอบ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองโสตทัศนศึกษาโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
๖. หลักเกณฑและวิธีเลือกสรร

วัน/เวลาทําการคัดเลือก

วิชาที่สอบ

๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ภาค ก ความรูค วามสามารถทั่วไป
๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
ภาค ข ความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ)
จนกวาจะแลวเสร็จ
๑. ความสามารถเฉพาะตําแหนง (๕๐ คะแนน)
๒. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่
(๒๕ คะแนน)
๓. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (๒๕ คะแนน)
รวม

คะแนน

หมาย
เหตุ

๑๐๐
๑๐๐

๒๐๐

๗. เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มในแต
ละภาค โดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผูไดรับการเลือกในแตละภาค จัดเรียงลําดับคะแนนผูไดคะแนน ภาค ก.
อยูในระดับที่ดีกวา หากคะแนนเทากันอีกใหผูที่ไดคะแนน ภาค ข. ความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ) อยู
ในระดับที่ดีกวาหากคะแนนเทากันอีก ใหผสู มัครกอนอยูในระดับที่ดีกวา
๘. การประกาศรายชื่อผูผ านการสอบสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบสรร
หาและเลือกสรร ตามลําดับคะแนนสอบ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ปดประกาศผล ณ หองอํานวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี พรอมรับสัญญาจางโดยโรงเรียนจะเรียกผูที่สอบได รับ
สัญญาจางและทําสัญญาในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พรอมเริ่มทํางาน หากผูผานการเลือกสรรไมมา
รายงานตัวและทําสัญญาจางตามกําหนดเวลาถือวาสละสิทธิ์
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

(นายพันคํา ศรีพรม)
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน ๒ อัตรา
........................................................

ดวย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงคจะรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน ๒ อัตรา อาศัยอํานาจตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๗.๐๕/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการ
บริหารงานบุคคลลูกจางชั่วคราว และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว โรงเรียนราชประชา
นุ เ คราะห ๓๒ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป น ลู ก จ า งชั่ ว คราว
ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตําแหนงกลุมงานและรายละเอียดการจาง
๑.๑ ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ชาย/หญิง) จํานวน ๒ อัตรา

๑.๒ ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑.๓ เงินเดือน ๙,๐๐๐.- บาท/เดือน
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เพศ ชาย/หญิง
(๒) มีสญ
ั ชาติไทย
(๓) มีอายุไมตา่ํ กวา ๒๐ ป และไมเกิน ๖๐ ป นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปที่สมัคร
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเปนผูม รี างกายทุพลภาพ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
สติฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบราชการ (ไมเปนผูถ ูกจําคุก
โดยคําพิพากษา ถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)
๒.๒ หนาที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(๑) ชวยเหลือดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสําหรับเด็กนักเรียนประจําที่
ยังชวยเหลือตังเองไมได
(๒) ชวยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อ การควบคุมชั้นเรียน การ
ฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใตคําแนะนําของครูประจําการและนักวิชาชีพเฉพาะ
(๓) สามารถปฏิบัติงานบริการทั่วไปและงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายได
๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(๑) วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่สามขึ้นไปหรือเทียบเทาขึ้นไป
(๒) ใบผานการเกณฑทหาร (กรณีเพศชาย)
(๓) มีนิสัย รักเด็ก ใจเย็น สุภาพเรียบรอย

๒.๓ คุณสมบัติ/...

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาในการสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครเพื่อเขารวมพิจารณาการสรรหาและเลือกสรร
เปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ ติดตอขอรับใบสมัครดวยตนเองที่ หองอํานวยการโรงเรียนราช
ประชานุ เ คราะห ๓๒ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เริ่ ม รั บ สมั ค รตั้ ง แต วั น ที่ ๔-๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ )
๓.๒ หลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร

๑. รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ นิ้ว
(ไมสวมหมวกหรือแวนตาดําถายไมเกิน ๖ เดือน)
๒. สําเนาวุฒิการศึกษา
๓. สําเนาทะเบียนบาน
๔. สําเนาบัตรประชาชน
๕. ใบรับรองแพทย (ออกไมเกิน ๑ เดือน)
๖. สําเนา สด.๙ (เพศชาย)
๗. หลักฐานอืน่ ๆ หากมี (ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

จํานวน ๓ รูป
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

(หมายเหตุ) หลักฐานที่เปนสําเนาตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับและหากผูสมัครเขารับการคัดเลือก
ขาดหลักฐานดังกลาวขางตน ไมมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก
๔. ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขารับการสอบ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการ
สอบคัดเลือกในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองอํานวยการโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี และทางโทรศัพท ๐๔๕-๔๓๕๒๘๔
๕. ดําเนินการสอบ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองโสตทัศนศึกษาโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป

๖. หลักเกณฑ/...
๖. หลักเกณฑและวิธีเลือกสรร
วัน/เวลาทําการคัดเลือก

วิชาที่สอบ

คะแนน

หมาย
เหตุ

๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
ภาค ก ความรูค วามสามารถทั่วไป
๑๐๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
๑. สอบขอเขียน (๕๐ คะแนน)
จนกวาจะแลวเสร็จ
๒. สอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
ภาค ข ความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ)
๑. ความสามารถเฉพาะตําแหนง (๕๐ คะแนน)
๑๐๐
๒. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่
(๒๕ คะแนน)
๓. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (๒๕ คะแนน)
รวม
๒๐๐
๗. เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มในแต
ละภาค โดยจัดเรียงลําดับตามคะแนนรวมทั้งหมด กรณีไดคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาจากคะแนน ภาค.ข
ความเหมาสมของบุคคล(สัมภาษณ) เปนลําดับที่ดีกวา การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนการสิ้นสุด ผูเขา
สอบจะเรียกรองใดๆไมได
๘. การประกาศรายชื่อผูผ านการสอบสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบสรร
หาและเลือกสรร ตามลําดับคะแนนสอบ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ปดประกาศผล ณ หองอํานวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี พรอมรับสัญญาจางโดยโรงเรียนจะเรียกผูที่สอบได รับ
สัญญาจางและทําสัญญาในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พรอมเริ่มทํางาน หากผูผานการเลือกสรรไมมา
รายงานตัวและทําสัญญาจางตามกําหนดเวลาถือวาสละสิทธิ์
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

(นายพันคํา ศรีพรม)
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

