
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง'ยองมบุพ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเซพาะกิจ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมบุษย์ ประสงค์จะสรรหาบุคคล 

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเซพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมบุษย์จังหวัด ซะนั้น 

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา 

และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที ่๑® กันยายน เอ๕๕๒ 

ประกอบกับมดีคณะรัฐมนตริในการประชุมเนึ่อวันท่ี ๘ มิอุนายน ๒๕๖๔ เห้นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง 

และกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคตดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. 

ด่วนที่สุด ที ่นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๔ ลงวันที ่๑๐ มิอุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น 

พนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ตังต่อไปนี้

©. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

to. คุณสมบัติมั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งชองผู้รสิทธิสมัครเช้ารับการเลือกสรร

๒.® คุณสมบีตมั่วไป

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติมั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามช้อ ๘ ตามระเบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพื่มเดิม ตังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตพินเฟิอนไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวิในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต ่

เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษหรือเป็นผู้พันโทษมาแล้วเกินห้าปี

การจ้างบุคคลผู้ท้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเช้าเป็นพนักงานราชการต้องกำหนดเห้ 

บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร ,องในศัลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจชองสังคมตามแบบ 

ที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไต่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐ

/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเสือกสรร ในวันท่ีทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะต้องไม่เป็นข้าราชการ 

หรึ®ลูกจ้างชองส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอนชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง 

ชองราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งธอกให้!ม่เกิน •>เสือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

สำหรับพระภิกบุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเสือกสรรเป็นพนักงาน 

ราชการได ้ทั้งนี ้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๔/๖๕๐® ลงวันที ่๒๗ มีทุนายน ๒๕๐๑ 

และตามความโนข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวช 

เป็นพระกิกบุหรือสามเณรในภายหลัง กิ!ม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รท. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเสือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สามารถสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต 

ทั้งแต่วันที ่๑๙ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ขั้วโมง โดยดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

ขั้นดอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการข้าระเงิน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓

กรกฎาคม ๒๕๖๔

(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปกรอกใบสมัครที่เวบไชด์ httpsy/m-scx:iety.thaijobjob.rom เดึอกกล่องข้อความ 

"รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และเสือกส่วนราชการและตำแหน่งที่จะสมัคร,,

(๒) กรอกข้อความโนใบสมัครให้ถูกด้อง ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนด 

แบบฟอร์มการข้าระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการข้าระเงินลงในกระดาษชนาด A< จำนวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ 

ในชณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง

ในกรณีท่ีแบบฟอร์มการข้าระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์ม 

การข้าระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปด้นหาแบบฟอร์มการข้าระเงินที่เวึบไซด์ด้งกล่าว โดยเข้าไปที่หัวข้อ 

"ตรวจสถานะการสมัครสอบ’’ กรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล้วสามารถสั่งพิมพ์ใหม่ได ้แต่จะไม่สามารถ 

แกัไชข้อมูลในการกรอกใบสมัครโนครั้งแรกท่ีสมบุรณีแล้วได้

ขั้นตอนที ่to ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร ์รนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) 

ทั้งแต่วันที่ ๏๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ใท้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการข้าระเงินไปข้าระเงินค่าธรรมเนียมโนการสมัครสธบที่เคาน์เตอร ์

ธนาคารกรูงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาชาทั้วประเทค ภายในวันและเวลาทำการชองธนาคารและให้เก็บหลักฐาน 

การข้าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี ้ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความลูกต้องชองข้อมูลในหลักฐานการข้าระเงิน  
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ข้าระเงิน ภายใน ๒๔ ขั้วโมง หลังจากท่ี 

ข้าระเงินแล้ว
/ทั้งนี้...
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ทั้งนี ้การสมัครสอบผู้สมัครต้องเลียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๓0 บาท เป็นค่าธรรมเนียม 

ธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้โม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งลัน

ขั้นตอนที ่๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชำระเงินแล้ว © วันทำการ

ผู้สมัครท่ีชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยระบบจะกำหนด 

เลขประจำตัวสอบตามสำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ และหลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

ไปแล้ว ๑ วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต ์https//m-5ociety.thaijobjob.com เลือกกล่องข้อความ 

“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกส่วนราชการและตำแหน่งที่จะสมัคร” 

หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลชประจำตัวประชาชน «๓ หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะ 

การชำระเงิน
ขัน้คอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัคร ตั้งแต่วันที ่01 สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นด้นไป

เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงชองมบุษย ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว 

ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ httpsy/rrwxiety.tbaijcbjob.corri เลือกกล่องข้อความ “รับสมัครบุคคลเพื่อ 

เลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกส่วนราชการและตำแหน่งท่ีสมัคร หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะลือว่ามีผลสมมูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการครบทุกช้ันตอน และชำระ 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔. เชื่อนไชในการสมัครสอบ

๔.®ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียง®หน่วยงานๆละ®ตำแหน่งเท่านั้น

๔.๒ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไชข้อมูล 

การสมัครสอบไมได้

๔.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณจุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบดเฉพาะสำหรับตำแหน่งในข้อ ๒.๒ 

โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอบุมีติจากผู้มีอำนาจอบุมัติภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที ่

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ 

ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชองสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

๔.๔ การสมัครสอบตามชั้นตอนข้างด้น ลือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมีอชื่อและรับรองความถูกต้อง 

ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญ้ติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แล้โชเพิ่มเดิม ด้งนั้น 

หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบีตทั่วไป และ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาครับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในการสมัครสอบ 
ให้ถูกต้องครบถวนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ 

ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานช่ึงผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาครับสมัครสอบ หรือคุณๅฒิ 

การศึกษาที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามคุณบุฒชองตำแหน่งที่สมัคร หรือคุณบุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่า 

เป็นคุณๅฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมบุษย์ 

จะลือวำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ด้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

รวมถึงผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้

/๕. ประกาค...
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-๔-

๕. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมบุษย ์จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ 

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ตำแหน่งของพนักงานราชการในจังหวัดใดจะสอบ ณ พื้นที่จังหวัดนั้นๆ) และระเบียบ 

เกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๖๕๖๔ ทางเว็บไซิตํชองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

(https//www.m-society.go.th) หัวข้อข่าวรับสมัครงาน หรือเว็บไชต์ชองกลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(http://hrm.m-socfety.go.th) หัวข้อข่าวรับสมัครงาน ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

๖, หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินความรู ้ความสามารถ ทักษะหรือสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการประเมินที่กำหนด ด้งรายละเอียดแนบท้ายประกากึนี้ ทั้งนี ้จะแจ้งรายละเอียดและวิธีการประเมินให้ทราบ 

ในวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

๗. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร โดยให้นำไปยื่นในวันรายงานตัว

๗.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาตำ ขนาด ® นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ธ) บ ีนับถึง 

วันปิดรับสมัคร จำนวน ๓ รูป

๗.๒ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ 

บัตรอื่นท่ีทางราชการออกให้ชี่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) 

และสำเนาภาพถ่ายดังกล่าว จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๔ สำเนาแสดงผลการศึกษา (ปริญญาบัตร) จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๕ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีๅฒิการศึกษาตรงกับ 

ตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัคร 

ไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (ถามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๗.๗ สำเนาหลักฐานท่ีแสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓) หรือสำเนาหลักฐาน 

ที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรจัดทำสำเนาหลักฐานโดยใช ้

กระดาษ เอ๔ เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง'’ และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับ โดยให้นำไปยื่นในวัน 

รายงานตัว ณ หน่วยงานในจังหวัดท่ีได้รับการเลือกสรร

๘. เกณฑ์การตัดสิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย ์จะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับเกณฑ ์

การตัดสินให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

/๙. การขึ้นบัญชี...

http://www.m-society.go.th
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-๕- 

๙. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมบุษย ์จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ 

เสือกสรร โดยแยกเป็นรายจังหวัด และขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี และไม่เกิน ๓0 กันยายน ๖๕๖๕ นับต้ังแต่ 

วันประกาศข้ึนบัญช ีตั้งนี้บัญชีดังกล่าวกำหนดให้ใช้สำหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่าน้ัน

©O. การชัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

๑๐.® ผู้ผ่านการเลือกสรรซะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายช่ีอผู้ผ่านการเลือกสรร

๑๐1๖ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนด และจะ กำ 

สัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส 

ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการขึ้นบัญชีหรือมีพฤติการณ ์

ในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าหลงเชี่อ และแจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ทราบด้วย

ประกาค ณ วันที่ vA กรกฎาคม พ.ศ. ๖๕๖๔

(นางพัชร ีอาระยะกุล)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ - ๑

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระ'ตรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงซองมบุษย ์

ลงวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อตำแหน่งในสายงาน นักสังคมสงเคราะห ์ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐0๐ บาท

เงื่อนใขการจ้างงาน ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ป ึนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และไม่เกินวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง)

คุณสมบัติเซพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงด้งต่อไปนี้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไนสาชาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์หรือสาชาวิชาสังคมศาสตร์และพฤตกรรมศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

(๑) ลงพื้นท่ีค้นหาข้อเท็จจริง สำรวจ สัมภาษณ ์สอบประวัต เยี่ยมบ้าน ลิตตาม เพื่อรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นชองประชาชนกลุ่มเปราะบาง 

เพื่อวินิจนัยและให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน รวมทั้งจัดทำ 

และบันทีกข้อมูลลงในสมุดพกครอบครัว
(๒)ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และให้บริการสวัสดิการสังคม รวมทั้งการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธ ิ

เบื้องต้นไห้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางตามสถานการณ์และสภาพปัญหารายครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนเช้าถึง 

สิทธิสวัสดิการและบริการทางสังคมชั้นพื้นฐานจากภาครัฐตามที่กำหนด

(๓) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพปัญหารายครัวเรือน 

และชุมชน เพื่อใช้ประกอบการจัดจำแนกกลุ่มผู้ประสบปัญหาและกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพขีวิตครัวเรือน 

ไห้เหมาะสมกับสภาพปัญหา เกิดผลสัมฤทธึ๋อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

(๔) วางแผนการปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น อาสาสมัครพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงชองมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม 

เป้าหมาย เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามท่ีกำหนด

(๕) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล ภาคีเครือข่ายเก่ียวกับแนวทางการ 

ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและบริการทางสังคมต่าง  ๆเพื่อประโยชน ์

ในการตำเนินงานและสามารถให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(๖) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการตำเนินงานให้ความช่วยเหลือ  สงเคราะห์ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
ดามภารกิจงานชองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์

(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์และวิธีทารเลือกสรร ผู้ลมัครุต้องเข้ารับการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร วิธีการประเมิน
ประเมินความรู ้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ เกี่ยวกับชอบข่ายงาน 

ที่จะปฏิบัติของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการประเมิน ตามเอกสารแนบท้าย 

ประกาศนี ้โดยอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี เช่น การสอบข้อเซียน 

การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบการปฏิบัต ิหรือการพิจารณาแฟ้มผลงาน 
(Portfolio) เป็นต้น ทั้งนี ้ชี้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร

จะแจ้งให้ทราบในวัน 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ - ๑

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมบุษย์ 

ลงวันที ่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อดำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาสังคม กลุ่มงาน บริหารท่ัวใป

สัตราค่าตอบแทน ๑๘,000 บาท

เงื่อนไชการจ้างงาน ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ป ีนับตั้งแต่วันพึ่ทำสัญญาจ้าง และไม่เกินวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

(๑) ดำเนินการดัดกรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆเช่น ฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมของ พม. 

ฐานข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ TPMAP เป็นด้น เพื่อใร์ในการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน 

การลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดความคุ้มค่า
(๒) ร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่ด้นหาข้อเท้จจริง สำรวจ สัมภาษณ ์สอบประวัต ิเยี่ยมบ้าน ติดตาม 

เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือน และประเมินสภาวะทางสังคมเบ้ืองด้นชองประชาชน  

กลุ่มเปราะบาง เพื่อวินิจฉัยและให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน 

รวมทั่งจัดทำและบันทึกข้อมูลลงในสมุดพกครอบครัว

(๓) สำรวจ รวบรวม ดึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพ 

ปัญหารายครัวเรือนและชุมชน เพื่อใชประกอบการจัดจำแนกกลุ่มผู้ประสบปัญหาและกำหนดแผนพัฒนา  

คุณภาพชีวิตครัวเรือนให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา เกิดผลสัมฤทธอย่างเป็นรูปธรรมและทั่งรน

(๔) ส่งเสริม สนับสมุนและให้บริการเก่ียวกับการพัฒนาดักยภาพและการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธ ิ

เบื้องต้นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐตามที่กำหนด

(๕) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติผลการดำเนินงาน ติดดามและประเมินผลการตำเนินโครงการบุรณาการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน รวมทั่งจัดเวทีสรุปบทเรียน เพื่อถอดบทเรียนและจัดการ 

องค์ความรู้ (KM) ที่ได้จากการดำเนินโครงการ และจัดทัาคู่มือการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดึกษา 

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
(๖) วางแผนการปฏิบัติงาน ประสานความร่วมมือ ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล 

ข้อเท้จจริงเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการแก่บุคคล และภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น 

อพสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมมุษย ์องค์กรปกครองส่วนท้องถนและอื่นๆที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การ 

ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ดามที่กำหนด

(๗) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสมุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจงานของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมมุษย์

(๘) ปฏีป็ต๊งานอื่นๆ ตามท่ีไต้รับมอบหมาย

/หลักเกณฑ์...



หลักเกณ'ท้และวิธีการเลึอกสรร ผู้สมัครต้องเช้ารับการประเมิน ตังนี้

หลักเกณท้การเลือกสรร วิธีการประเมิน
ประเมินความร ัความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ เกี่ยวกับ'ยอบข่ายงาน 

ที่จะปฏิบ้ตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการประเมิน ตามเอกสารแนบท้าย 
ประกาศนี ้โดยอาจใช้วิธีใดวิธึหนี้ง หรือหลายวิธ ีเข่น การสอบข้อเขียน 

การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบการปฏิบัด ีหรือการพิจารณาแฟ้มผลงาน 
(Portfolio) เปืนด้น ทั้งนี้ ชันอยู่กับจำนวนผู้สมัคร

จะแจ้งใท้ทราบในวัน 
ประกาศรายชึ่อผู้สมัครสอบ



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ - ๑

รายละเอียดเกี่ยวก’บการรับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมบุษย์

ลงวันที ่ กรกฎาคม พ.ศ. te<๖๙

ที่อดำแหปงในสายงาน นักเทคโนโลรสารสนเทศ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ลัดราค่าคอนแทน ร>๘,00๐ บาท

เงื่อนไชการจ้างงาน ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ป ีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และไม่เกินวันที ่๓๐ กันยายน ๒๙๖๕

(ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง)

คุณสมบ้ติเฉพาะสำหรับต์าแหน่ง มีคุณๆฌอย่างใดอย่างหนึ่งตังต่อใปนี้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณๅฒ๊อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาจาริชาคอมพิวเตอร ์สาชาริชา 

สารสนเทศคาสตร ์สาชาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหรือสาชาวชาวิศวกรรมศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

(๑) ปฏิบ้ติงานด้านข้อมูล การตรวจสอบ การนำเข้า วิเคราะห์รายการข้อมูล แกไจปัญหาด้านข้อมูล 

และสนับสมุนข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจงานโครงการมูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพซีวิตกลุ่มเปราะบางราย 

ครัวเรือน และภารกิจอื่นๆ ชองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจองมมุษย์จังหวัด เพื่อให้การดำเนินงาน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแผนงาน บรรลุวัตลุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

(๒) เตรียมข้อมูล วิเคราะห ์ประมวลผลข้อมูล และติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งข้อมูลตามที่ได้รับ 

กาวร้องขอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการชองผู้ใช้งานช้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม  

วัตลุประสงค์
(๓) ร่วมปฏิบัติงานลงพนท่ีค้นหาข้อเท้จจริง สำรวจ สัมภาษณ์ สอบประวัต เยี่ยมบ้าน ติดตาม เพื่อ 

รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือน และประเมินสภาวะทางสังคมเบ้ืองต้นชองประชาชนกลุ่ม 

เปราะบาง เพื่อวินิจนัยและให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน 

รวมทั่งจัดทำและบันทีกข้อมูลลงในสมุดพกครอบครัว

(๔) ส่งเสริม สนับสบุน และให้คำปรักษาแนะนำเก่ียวกับการใซัประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูล  

กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และฐานข้อมูลอื่นๆ ตามภารกิจงๆนฃองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ซองมบุษยไห้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และภาคืเครือจ่ายต่างๆ เช่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมบุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นและอ่ืนๆ ที่เก่ียวช้อง

(๕) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 

และข้อมูลอื่นๆ ให้เป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และพระราชบัญญ้ติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

(๖) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือจ่าย 

คอมพิวเตอร ์และวิธการป้องกันการกระทำท่ีเป็นภัยคุมคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาและคุ้มครอง 

ความปลอดภัยชองข้อมูล Website และป้องกันการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ์รวมถึงวิเคราะห์ แก้ไข 

ให้ข้อมูลและข้อเที่จจริง ในกรณึข่าวบิดเบือน ข่าวปลอมจองหน่วยงาน
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่[ต้รับมอบหมาย

/หลักเกณฑ์...



หลักเกณฑ์และริธึการเลึชิกสรร ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์กๆรเลึอกสรร วิธ็การประเมิน
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ เก่ียวกับชอบข่ายงาน 

ที่จะปฏิบัติของตำแหน่งที่จะสมัครเช้ารับการประเมิน ตามเอกสารแนบท้าย 
ประกาศนี้ โดยอาจใช้วิซีใดวิธึหนี้ง หรือหลายวิธึ เข่น การสอบข้อเขียน 

การสัมภาษณ ์หรือการทดสอบการปฏิบัต ิหรือการพิจารณาแฟ้มผลงาน 
(Portfolio) เป็นด้น ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร

จะแจ้งให้ทราบในวัน 
ประกาศรายช่ึอผู้สมัครสอบ



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ - ๑

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงชองมมุษย์

ลงวันที ่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อตำแหน่งในสายงาน นิติกร กลุ่มงาน บริหารที่'วไป

อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐0 บาท

เงื่อนไชการจ้างงาน ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ป ีนับต้ังแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และไม่เกินวันที ่6ท๐ กันยายน เ0๕๖๕

(ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณชุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณจุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชานิติคาสตร์

หนัาที่ความรับผิดชอบหลัก

(๑) เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการตำเนินงาน 

ชองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมมุษย์จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ สังกัดกระทรวง พม. 

ภายใต้แนวติดบ้านเดียวกัน (One Home) เพื่อให้การตำเนินงานด้านกฏหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และประสบความสำเร็จ
(๒) ร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่ค้นหาข้อเท็จจริง สำรวจ สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ดีดตาม เพื่อรวบรวม 

ข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือน และประเมินสภาวะทางสังคมเบึ้องต้นชองประชาขนกลุ่มเปราะบาง 
เพื่อวินิจฉัยและให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเปัาหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน รวมทั้งจัดทำ 

และบันทึกข้อมูลลงในสมุดพกครอบครัว
(๓) ส่งเสริม สนับสมุน และให้คำปรีกษาแนะนำด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิสวัสดิการ ระเบียบ 

ข้อบังคับและแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจงานโครงการมูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 

รายครัวเรือนให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น อาสาสมัครพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงชองมมุษย ์องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นและอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

(๔) ร่วมปฏิบัติงานในฐานะทีมสหวิชาชีพในการให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงานด้านคดีความ/ 
ข้อร้องเรียนของประชาชนและเจ้าหนัาท่ีผู้ปฏิบัติงาน การตำเนินการเกี่ยวกับความรับมิดทางละเมิดและงานวินัย 

ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงชองมบุษย์จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ สังกัดกระทรวง พม. ภายใต ้

แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home)
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร วิธีการประเมิน
ประเมินความร ูความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ เกี่ยวกับขอบข่ายงาน 

ที่จะปฏิบัติของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการประเมิน ตามเอกสารแนบท้าย 
ประกาศนี้ โดยอาจไข้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี เข่น การสอบข้อเซียน 

การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบการปฏิบัต ิหรือการพิจารณาแฟ้มผลงาน 
(Portfolio) เบนต้น ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร

จะแจ้งให้ทราบในวัน 
ประกาครายชื่อผู้สมัครสอบ


