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ประกาศ สานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย
สมาคมธนาคารไทย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
เรื่อง รับสมัครคนพิการ
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอาเภอ รอบที่ 2
-----------------------------------------------------------สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำดจังหวัด มีควำมประสงค์รับคนพิกำรเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด และกิ่งกำชำดอำเภอทั่วประเทศ
1. รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอาเภอ ระยะเวลา 1 ปี
ตามโครงการจ้างเหมาบริการของสมาคมธนาคารไทย เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจาเหล่ากาชาด
จังหวัดและกิ่งกาชาดอาเภอ จานวน 632 อัตรา เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 2 อัตราและกิ่ง
กาชาดอาเภอ 240 กิ่งกาชาดอาเภอ ๆ ละ 2 อัตรา อัตราจ้างเหมา 9,125 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาจ้าง 1
มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ให้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนสำนักงำน งำนธุรกำร งำนประชำสัมพันธ์ งำนเอกสำรกำรประชุม
เอกสำรกำรเงิน งบประมำณและพัสดุ ติดตำมแผนงำนโครงกำรของเหล่ำกำชำดจังหวัดและกิ่งกำชำดอำเภอ
งำนประสำนงำน ตลอดจนดำเนินกำรจัดทำหนังสือและคำสั่ง ในกรณีที่กรรมกำร สมำชิก และอำสำสมัคร
ได้รับกำรเลือกตั้ง รวมทั้งปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่สภำกำชำดไทย นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดและนำยกกิ่งกำชำด
อำเภอ รองนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดและกิ่งกำชำดอำเภอ เหรัญญิก และเลขำนุกำร เหล่ำกำชำดจังหวัด
และกิ่งกำชำดอำเภอมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปี (นับถึงวันสมัคร) และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
2) วุฒิกำรศึกษำระดับ ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญำตรี ทุกสำขำ หรือเทียบเท่ำ
3) คนพิกำรทุกประเภท ยกเว้น คนพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก
คนพิกำรทำงสติปัญญำ และคนพิกำรทำงกำรเรียนรู้
4) สำมำรถทำงำนให้กับสำนักงำนเหล่ำกำชำดชำดจังหวัด/กิ่งกำชำดอำเภอ
ได้เต็มเวลำที่กำหนด เวลำ 08.30 – 16.30 น.
5) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6) ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิกำร
7) ถ้ำใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS - Office (Word/Excel) ได้รับกำรจะพิจำรณำ
เป็นกรณีพิเศษ
8) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สำมำรถอุทิศตนทุ่มเทและเสียสละเวลำให้กับงำน
9) หำกมีภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดที่ตนสังกัด หรือใกล้เคียงที่สำมำรถเดินทำงไปกลับได้สะดวก
จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
10) ผู้พิกำรต้อง ไม่ใช้สิทธิ์ ซ้ำซ้อน ในปี 2560 ในกำรได้รับกำรว่ำจ้ำงเป็นพนักงำน
(มำตรำ 33) หรือสนับสนุนอำชีพ (มำตรำ 35)
11) ผู้พิกำรนั้นมีสิทธิหลักประกันสุขภำพสำหรับคนพิกำร (ท.๗๔) อยู่แล้ว จึงไม่ได้รับสิทธิ
สวัสดิกำรอื่น ๆ

2. การรับสมัคร
2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
2.1.1 รับสมัครที่เหล่ำกำชำดจังหวัดแต่ละจังหวัด และกิ่งกำชำดอำเภอ
แต่ละอำเภอ ในภูมิภำคของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559
ในวันและเวลำรำชกำร
2.1.2 ผู้สนใจสอบถำมรำยละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงำน
เหล่ำกำชำดจังหวัด และกิ่งกำชำดอำเภอ Download ใบสมัครได้ทำง http://chapternews.redcross.or.th
2.1.3 กำรยื่นใบสมัครยื่นด้วยตนเอง พร้อมเอกสำรและหลักฐำนที่กำหนด
ณ สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด และกิ่งกำชำดอำเภอที่ประสงค์จะทำงำน
2.2 หลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตำดำ
ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
จำนวน 1 รูป (หำกไม่สำมำรถถ่ำยรูปมำได้ให้ไปถ่ำยรูปที่สถำนที่รับสมัครฟรี)
2) สำเนำปริญญำบัตร ประกำศนียบัตร และสำเนำแสดงผลกำรศึกษำ
(Transcript Of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำ
ตรงตำมประกำศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติ
จำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
3) สำเนำสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิกำร จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่นใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล
(กรณีชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น
จำนวนอย่ำงน้อย 1 ฉบับ
3. เงื่อนไขการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง
ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเนื่องมำจำกผู้สมัครสอบ
หรือ ตรวจพบว่ำเอกสำรหรือหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ
สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น
3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำที่ระบุตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ
ทั้งนี้ สำหรับวุฒิกำรศึกษำใดที่มีปัญหำต้องตรวจสอบ หำกปรำกฏว่ำเมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตำม
ประกำศรับสมัคร ก็จะถือว่ำผู้นั้นขำดคุณสมบัติ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน/เวลา และสถานที่สอบ
สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด สภำกำชำดไทย จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ
คัดเลือกในวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 ณ สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด/กิ่งกำชำดอำเภอ โทร........................
และ http://chapternews.redcross.or.th
5. วิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยกำรสอบสัมภำษณ์
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภำษณ์ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ
60 เกณฑ์กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด
7. การขึ้นบัญชีของผู้สอบคัดเลือกได้
สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด จะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับ
คะแนนรวมของผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกจำกมำกไปน้อย
กำรขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลำไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่
ถ้ำมีกำรสอบคัดเลือกอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
ประกำศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559
สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด สภำกำชำดไทย

ขั้นตอนการรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจาเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอาเภอ
วันที่ 9 – 14 พฤศจิกำยน 2559

ประกำศและรับสมัครคนพิกำร (เพิ่มเติม) สำหรับเหล่ำกำชำดจังหวัด/
กิ่งกำชำดอำเภอ ที่ยงั ไม่มีผมู้ ำสมัครและไม่ผำ่ นกำรคัดเลือก
ในวันและเวลำรำชกำร

วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ เหล่ำกำชำดจังหวัด กิ่งกำชำดอำเภอ
และให้เจ้ำหน้ำที่ประจำเหล่ำกำชำดจังหวัดและกิ่งกำชำดอำเภอโทรแจ้งผู้
ที่มีสิทธิสอบ และผู้ทไี่ ม่มีสิทธิสอบทรำบ โดยให้บนั ทึกชือ่ ผู้ที่โทรและผู้ที่
รับสำยเพื่อเป็นกำรยืนยัน ได้ว่ำได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบรับทรำบ

วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559

สอบสัมภำษณ์ โดยของกิ่งกำชำดอำเภอต้องไปสอบทีเ่ หล่ำกำชำดจังหวัด
ของแต่ละจังหวัด

วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559

ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผำ่ นกำรสอบคัดเลือก ณ เหล่ำกำชำดจังหวัด กิง่ กำชำด
อำเภอ และให้เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำเหล่ำกำชำดจังหวัดและกิง่ กำชำดอำเภอ
โทรแจ้ง ผู้ทผี่ ำ่ นกำรสอบคัดเลือก และผู้ทไี่ ม่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกทรำบ
โดยให้บนั ทึกชื่อผู้ที่โทรและผู้ที่รับสำยเพื่อเป็นกำรยืนยัน ได้ว่ำได้แจ้งให้ผู้
ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก

วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559

ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมำรำยงำนตัว ณ เหล่ำกำชำดจังหวัด
และผู้ผำ่ นกำรคัดเลือกกรอกเอกสำรดังนี้
1. แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตำมมำตรำ 35 จำนวน 4 ชุด/คนพิกำร1คน
2. หนังสือยืนยันกำรแสดงสิทธิคนพิกำร จำนวน 4 ชุด/คนพิกำร 1 คน
3. สัญญำกำรจ้ำงเหมำช่วงงำนหรือจ้ำงเหมำบริกำร จำนวน 4 ชุด/คน
พิกำร 1 คน
เหล่ำกำชำดจังหวัดและกิง่ กำชำดอำเภอ กรอกเอกสำรดังนี้
1. แบบแสดงควำมจำนงเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 1 ชุด/ คนพิกำร 1 คน
2. แบบประเมินเพื่อวิเครำะห์คณ
ุ สมบัตขิ องคนพิกำร จำนวน 1 ชุด/คน
พิกำร 1 คน
เหล่ำกำชำดจังหวัดรวบรวมเอกสำรดังกล่ำว ของเหล่ำกำชำดจังหวัดและกิง่
กำชำดอำเภอ ส่งสำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด ภำยในวันที่ 23
พฤศจิกำยน 2559

สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด สภำกำชำดไทย

