
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง 

เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร 

พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  

และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 

เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร

ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับแต่ละตำแหน่ง 

ตามรายละเอียดฯ และได้รับสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา 

และเลือกสรร

๒.® คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตพ่ืนเฟิอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน '

(๕)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที ่

ในพรรคการเมือง

(๖)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือผิดลหุโทษ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

/(๘) ไม่เป็น ...
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(๘) ไม่เป็นภิกษ ุสามเณร นักพรต หรือนักบวช

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรซึ่งได้รับการเรียกเข้ารับการจัดจ้าง 

ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย ์

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการ 

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๓. การรับสมัคร

๓.® วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย ์

ด่วนพิเศษ (EMS) หรือทาง E-mail ตั้งแต่วันที ่๖ ถึงวันที ่๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ 

โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ีโดยไม่ต้อง 

เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๓.๒ หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน 

ไม่เกิน ๑ ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อ - นามสกุล หลังรูปทุกรูป

๒) สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 

(Transcript record) อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 

ภายในวันปิดรับสมัคร

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำ 

หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันท่ีที่ได้รับอนุมัต ิ

ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ

๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล เในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล 

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนิ้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย  

ในกรณีท่ีผู้สมัครใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ หรือหลักฐานการศึกษาซึ่งสำนักงาน ก.พ. 

ไม่รับรอง ผู้นั้นไม่มีสิทธิ๋เข้ารับการทำสัญญาเป็นพนักงานราชการ

/๔. เงื่อนไข ...
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๔. เงื่อนไขการรับสมัคร

๔.๑ ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปล่ียนแปลงแก้ไขไม่ได้

๔.๒ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ 

การสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตรหรือปริญญาของสถานศึกษาได จะถือตามกฎหมาย 

กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์

๔.๓ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 

พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบล้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด 

อันเนื่องมาจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครหรือตรวจพบว่า 

เอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็น 

ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเช้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที ่

ในการประเมินฯ ให้เป็นไปตามที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพหรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ 

ครอบครัวประกาศกำหนด

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

การสรรหาและเลือกสรรจะทำการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ โดยวิธีการ 

สัมภาษณ ์(คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพหรือ 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวประกาศกำหนด

๗. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมิน 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับ 

คะแนนที่ได ้ล้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวการสมัครก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๘. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอ,บ ณ สถานที ่

ที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง และทางเว็บไซต์ www.dwf.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก 

หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ป ีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่ม ี

ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

/๙. การจัดทำ ...

http://www.dwf.go.th
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๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

๙.๑ การทำสัญญาจ้างจะเข้นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา 

ตามลำดับ หากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงลำดับที่จะทำสัญญาจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงาน 

ในตำแหน่งท่ีว่างดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธี้ไม่เข้ารับการจัดทำสัญญาจ้าง

๙.๒ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามท่ีกรมกิจการสตรีและ 

สถาบันครอบครัวกำหนด

๙.๓ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่ว่างและภายหลัง 

มีตำแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพิจารณาแล้ว 

เห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได ้ก็อาจพิจารณาทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและ 

เลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุหรือจะดำเนินการสรรหาและ  

เลือกสรรใหม่ก็ได้

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 

ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการสรรหา 

และเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้กรมกิจการสตร ี

และสถาบันครอบครัวทราบด้วย

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว



หน้า ๑
รายละเอียดตำแหน่งที่จะจัดจ้าง สถานที่รับสมัคร และสถานที่ประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) 

(แนบท้ายประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงวันที ่V)9 กันยายน พ.ศ. 10๕๖๔)

ลำดับ 

ที่ กลุ่มงาน/ชึ่อตำแหน่ง
ค่า

ตอบ

แทน

อัตรา 

ว่าง

เลขท่ี 

ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัด คุณสมบัติเอพาะตำแหน่ง สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ

๑ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี

๑๘,00๐ ๑ ๔๕ ๑. ปฏิบ้ตภารกิจด้านการพัฒนาสังคม 

และการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเบ้าหมาย

๒. ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด 
และส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

๓. วิเคราะห์ข้อมูล ดิดตามสถานการณ์ด้านสังคม 

เพื่อให้การจัดทำโครงการต่างๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาสังคม 

ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

๔. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ เพื่อนำไปใช้ดำเนินการ 

เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

๕. ปฏิบัติหน้าที่สนับสมุนงานด้านต่างๆ และสามารถใช ้

คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

๖. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานบริการชองหน่วยงาน
๗. ศึกษา คันคว้าช้อมูลเพ่ือจัดทำยุทธศาสตร์

และแผนงานชองหน่วยงาน

๘. ปฏิบ้ตหนัาที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ได้รับวุฒิปริญญาตร ีทุกสาขาวิชา - สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
โดยให้วงเด็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการ 

ประเมินในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม) 
ที่อยู่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี 

๓๔/๑ หมู ่๒ ตำบลเกาะเกร็ด 

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

โทรศัพท ์๐ ๒๕๘๔ ๕๑๑๕ 

โทรสาร ๐ ๒๕๘๔ ๕๑๑๖

- สมัครทาง E - mail ะ

E - mail: kredtrakarn@dwf.go.th

๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ตำแหน่งนักวิชาการอบรม 

และฟิกวิชาชีพ

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี

๑๘,000 ๑ ๕๐ ๑. สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการ 

ตัดเย็บเสัอผ้า

๒. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

กับสถานการณ์ปัจจุบัน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์

- สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
โดยให้วงเล็บมุมชอง (สมัครเข้ารับการ 

ประเมินในตำแหน่งนักวิชาการอบรม 

และฟิกวิชาชีพ)

ข้^

mailto:kredtrakarn@dwf.go.th


หน้า ๒

ลำด้บ 
ที่ กลุ่มงาน/ชื่อตำแหน่ง

ค่า

ตอบ

แทน

อตรา 

ว่าง

เลขท่ี 

ตำแหน่ง ลักษณะงานท่ีปฏิบ้ติ คุณสมบ้ติเฉพาะตำแหน่ง สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ

๓. ประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้าอบรม 

ตามหลักสูตรที่กำหนด

๔. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสถานการณ ์
ด้านสังคม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 

อาชีพให้มิความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี

๔. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และจัดทำเอกสาร 

วิชาการด้านงาพีเกอาชีพ

๖. ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใข้ประกอบ 

การเรียนการสอนเบ้ืองต้น

๗. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นภารกิจ 

ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ 
รวมทั้ง กำกับ ดูแล และติดตาม ประเมินผล 

๘. ล่งเสริม สนับสบุน ประสานงาน มูรณาการ 

ความร่วมมือในการปฏิบ้ติงานตามภารกิจ ร่วมกับ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่ายในพื้นที่ 

๙. ปฏิบ้ติหน้าที่สนับสมุนงานด้านต่างๆ

และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได ้

๑0. ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับกาพีกอบรม
๑®. ปฏิบ้ติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่อยู ่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี 

๓๔/ร) หมู ่๒ ตำบลเกาะเกร็ด 

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี๑๑๑๒๐ 

โทรสัพท์ ๐ ๒๔๘๔ ๔๑๑๔

โทรสาร ๐ ๒๔๘๔ ๔๑๑๖

- สมัครทาง E-mail ะ

E-mail: kredtrakarn@dwf.go.th

๓ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ตำแหน่งนักจิตวิทยา

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

บ้านนารีสวัสด จังหวัดนครราชสีมา

๑๘,000 ๑ ๗๖ ๑. ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิต 
ด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับกลุ่มเบีาหมาย เพื่อด้นหา 

อธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด

ได้รับรุฒิปริญญาตร ีในสาขาวิชาจิตวิทยา 

หรือสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

- สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
.ดยให้วงเล็บมุมชอง (สมัครเข้ารับการ 

ประเมินในตำแหน่งนักจิตวิทยา)

mailto:kredtrakarn@dwf.go.th


หนัา ๓

ลำดับ 
ที่ กลุ่มงาน/ชี่อตำแหน่ง

ค่า

ตอบ

แทน

อตรา 

ว่าง

เลขท่ี 

ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบ้ดิ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ

พัฒนาการ ดักยภาพ แรงลูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ 
สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องด้น 

Io. ใหัการปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม 
พินทุเสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ ์ส่งเสริมพัฒนาการ 

ในระดับต้น เพื่อใหักลุ่มเป้าหมายเข้าใจยอมรับปัญหา 

ของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ ์ความคิด พฤติกรรม 

วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสมร่วมกับ 

นักสังคมสงเคราะห ์พยาบาล ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห ์

ในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ

๓. ล่งเสริม ป้องกัน เฝ็าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม 
สุขภาพจิตของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือ 

และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนา 

ความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยา 
เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบ้ติงาน 

๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ที่อยู ่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

บ้านนารีสวัสด จังหวัดนครราชสีมา 

๑๔๒๒ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง 

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

โทรดัพท ์๐ ๔๔๙๒ ๒๖๖๘-๙ 

โทรสาร ๐ ๔๔๙๒ ๒๗๙๒

- สมัครทาง E-mail ะ

E-mail ะ bannareesawat@dwf.go.th

๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตร ี

และครอบครัวภาคกลาง 

จังหวัดนนทบุรี

๑๘,๐๐๐ ๑ ๑๔๒ ๑. ปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี

๒. จัดทำคำของบประมาณ

๓. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๔. รวบรวมข้อมูล รายงานการเงินของหน่วยงาน

๕. ถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงาน
แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง

ได้รับรุฒืปริญญาตร ีในสาขาวิชาการบัญช ี

หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

- สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
โดยให้วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการ 

ประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) 

ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 
๗๘/๓ หมู่ที ่๑ ตำบลบางตลาด 

----------------------------------- __________

mailto:bannareesawat@dwf.go.th


หนา

สำดับ 

ที่ กลุ่มงาน/ชื่อตำแหน่ง
ค่า

ตอบ

แทน

อัตรา 

ว่าง

เลขท่ี 

ตำแหน่ง ลักษณะงานท่ีปฏิบ้ติ คุณสมบ้ติเฉพาะตำแหน่ง สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ

๕ กสุ่มงานบริหารทั่วไป 

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห ์

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตร ี

แตะครอบครัวภาคเหนือ 

จังหวัดสำปาง

๑๘,๐๐๐ ๑ ๖๐๖

๖. เป็นผู้ปฏิบ้ติงานด้านการเงินและบัญชีภายใต้ 

การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
๗. ปฏิบ้ติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

๑. ค้นหาข้อเท้จจริง สัมภาษณ ์สอบประวัติเยี่ยมบ้านติดตาม 
สืบหาข้อเที่จจริง รวมท้ังศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะ 

ทางสังคมเบื้องด้นเพ่ือวินิจฉัยและให้บริการทางสังคม 

แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน 
๒. ให้บริการการศึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด พื่นหุ1 

ป้องกัน คุ้มครองและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถ 

ช่วยเหลือตนเองได้

๓. รวบรวม/สรุป/จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรง 
ชองปัญหาเพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ 

พิทักษ์สิทธ ิและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย 
๔. สำรวจ รวบรวม สรุปจัดทำรายงานรวมทั้งประมวล 

และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการและปัญหาทางสังคม 

เพื่อประกอบการวินิจฉัย การจัดทำฐานข้อมูล การวางแผน 

การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบ 

สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

๕. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิตเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

ด้านสังคมสงเคราะห์เพ่ือประกอบการจัดทำเครื่องมือ

ได้รับรุฒิปริญญาตรี

ในสาชาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี๑๑๑๒๐ 

โทรคัพท ์๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ 

โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐

- สมัครทาง E-mail

E-mail: women.trainingcenter@gmail.com

- สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
โดยให้วงเล็บมุมชอง (สมัครเข้ารับการ 

ประเมินในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์) 
ที่อยู ่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตร ี

และครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดสำปาง 

๑๔๐ หมู่ท่ี ๖ ตำบลปงแสนทอง 

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๓๕ 

โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๓๕

- สมัครทาง E-mail
E-mail: northwomen@yahoo.com

mailto:women.trainingcenter@gmail.com
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หน้า

ลำด้บ
กลุ่มงาน/ชื่อตำแหน่ง

ค่า

ตอบ

แทน

อัตรา 

ว่าง

เลขท่ี 

ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมปีติเฉพาะตำแหน่ง สถานท่ีรับสมัครและประเมินสมรรถนะ

๖ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 

ศูนย์เรียนรูการพัฒนาสตร ี

และครอบครัว เฉลิมพระเกียรต ิ

๗๒ พรรษา บรมราชิบีนาถ 

จังหวัดลำพูน

(ริ) GfljOOO ๑ ๒๖๖

ทางสังคมสงเคราะห ์คู่มือ แนวทางการปฏิบัติ เอกสาร 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อช่วยเหลึอ 

คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข ปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

๑. ปฏิปีติภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและการจัด 

สวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย

๒. ปฏิป้ติงานด้านแผนงานและวิชาการของศูนย์ฯ 

และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

๓. ปฏิบัติงานด้านการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลติดตาม 
สถานการณ์ด้านสังคม เพื่อให้การจัดทำโครงการต่าง ๆ 

ที่เก่ียวกับการพัฒนาสังคมให้มีการพัฒนาสังคม 

ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่

๔. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และจัดทำเอกสาร 

วิชาการ เพื่อนำไปใช้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์เรียนรู้ฯ 
๕. ปฏิน้ติหน้าที่ตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและ 

สถาบันครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์ฯ 

๖. ปฏิน้ติหน้าท่ีในการจัดการความรู้ และรวบรวมเป็นข้อมูล 

๗. ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกรม 

และส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

๘. ปฏิปีติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. ได้รับๅฒิปริญญาตร ีทุกสาขาวิขา และ 

๒. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

ได้เป็นอย่างด ีและ

๓. สามารถนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช ้

ในการปฏิปีติงาน เช่น ระบบ Online 

ระบบ Zoom meeting 1 Facebook 

Google Form เป็นด้น

- สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
โดยให้วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการ 

ประเมินในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม) 
ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

เฉลิมพระเกียรต ิ๗๒ พรรษา บรมราชิบีนาถ 

จังหวัดลำพูน 

๒๗๙ หมู่ท่ี ๙ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง 

จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐ 

โทรสัพท์ ๐ ๕๓๐๙ ๒๔๒๐ 

โทรสาร ๐ ๕๓๐๙ ๒๔๒๐

- สมัครทาง E-mail
E-mail: vtcori๒©gmail.com

vtcori%25e0%25b9%2592%25c2%25a9gmail.com


เลขประจำตัวผู้สมัคร

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการท่ัวไป 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ติดรูปถ่าย

1. ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อและนามสกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................

สมัครตำแหน่ง

ที่อยู่ท่ีติดต่อได.้...................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ

หมายเลขโทรศัพท.์...................................................................... สถานท่ีเกิด เชื้อชาติ

E-mail Address...............................................................................

หมายเลขบัตรประจำตัวประขาขน................................................

ออกให้ที่อำเภอ/เขต.....................................................................

สถานภาพสมรส สัญชาติ

จังหวัด........................................................................................ การรับราชการทหาร ศาสนา

วันเดือนปีที่ออกบัตร............................... หมดอาย.ุ......................

อาชีพปัจจุบัน......................................................................................................................................................................

เหตุผลที่ (ออก) ออกจากงาน............................................................................................................................................

2. ข้อมูลการศึกษาและฟิกอบรม

ป ีพ.ศ.
สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก

จาก ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม การฟิกอบรม



3. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ทำงาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทำในช่วง 3 ป ีหลังน้ี)

-2-

ป ีพ.ศ. ชื่อและที่อยู่ 

ของหน่วยงาน

ตำแหน่งงานและ 

หน้าที่โดยย่อ
เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน

จาก ถึง

โปรดระบุความสำเร็จของงานท่ีทำผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี)

โปรดให้ความเห็นเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้อย่างไรบ้าง

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

ที่เป็นญาติหรือเพื่อน)

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุช่ือบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุช่ือบุคคล

ชื่อและนามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ทำงานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบ้ติครบถ้วนตามท,ีระบุไว้ตามประกาศรับสมัครของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ลงวันท่ี 21 กันยายน 2564

ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรง 

กับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

ลงช่ือ ผู้สมัคร

ยื่นใบสมัครวันที.่...... เดือน................................พ.ศ....................


