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ประกาศสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

 
 

 ด้วยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง        
เป็นพนักงานราชการประเภทท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทท่ัวไป โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

  ๑. ช่ือกลุ่มงาน ตําแหน่ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้างงาน และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
   ๑.๑ นักพัฒนาสังคม    จํานวน  ๒  อัตรา 
   ๑.๒ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล     จํานวน  ๑  อัตรา 

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไป ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
                     ๒.๑ คุณสมบัตท่ัิวไป 
     (๑) สัญชาติไทย 
     (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
     (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ  
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี    
ในพรรคการเมือง 
     (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือผิดลหุโทษ 
     (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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   หมายเหต ุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไปได้ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร           
ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘    

  ๓. การรับสมัคร 
   ๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๕        
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามข้ันตอนดังนี ้
 (๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปท่ีเว็ปไซต์สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
http://job.owf.go.th หรือท่ี http://www.owf.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการท่ัวไป”  
 (๒) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัต ิ
 (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น ในกรณีท่ี
ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน
หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรก    
ท่ีสมบูรณ์แล้วได ้
 ๓.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ ๓.๑ (๓)) ไปชําระเงิน เฉพาะท่ีเคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวไปประเทศ ตั้งแต่วันท่ี ๑๘ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภายในเวลาทําการของธนาคาร 
และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย 
 ท้ังนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
  (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท 
  (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอรเ์น็ต จํานวน ๓๐ บาท 
 เม่ือสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 ๓.๔ ผู้สมัครสอบท่ีชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบ
ได้ตั้งแต่วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่เว็ปไซต์ http://job.owf.go.th หรือที่http://www.owf.go.th 
หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป” 
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 ๔. เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ๔.๑ ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่ง เม่ือเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได ้
  ๔.๒ ผู้สมัครสอบสามารถใส่เลขประจําตัวประชาชนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
  ๔.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ
ผู้มีสิทธิการสมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัครสอบ คือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร
หรือปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
  ๔.๔ ในการสมัครสอบตามข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
  ๔.๕ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจ
พบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  และกรณีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครสอบ     
ไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกให ้      
ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ  

  ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
                      สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี ๙ มีนาคม  ๒๕๕๘ ทาง 
http://job.owf.go.th หรือท่ี http://www.owf.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการท่ัวไป” 

๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                       จะทําการประเมินสมรรถนะเป็น ๒ ครั้ง (คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี ้
                       ก. การประเมินครั้งท่ี ๑ (๑๐๐ คะแนน) ประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้
เฉพาะตําแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน  
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   ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม 
   - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ ๒๕๔๗ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
   - ความรู้ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศ  
   - วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
   - การจัดเก็บข้อมูล สถิต ิคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  
   - การคิดวิเคราะห์ในเชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม 
   ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
   - วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 - ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
                       ข. การประเมินครั้งท่ี ๒ (๑๐๐ คะแนน) ประเมินสมรรถนะเก่ียวกับความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาม รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
  ท้ังนี้ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ก่อน 
เม่ือผู้ท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ต่อไป 

  ๗. หลักฐานและอุปกรณ์ท่ีต้องนํามาในวันประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ดังนี ้
   ๗.๑ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอาย ุ
   ๗.๒ ดินสอท่ีมีความเข้มเท่ากับ ๒B หรือมากกว่า ปากกาหมึกสีน้ําเงิน และยางลบ 

  ๘. หลักฐานท่ีต้องย่ืนในวันประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ ์
   ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนําหลักฐานมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดดังนี ้
   ๘.๑ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ และสําเนาบัตร
ดังกล่าวจํานวน ๑ ฉบับ 
   ๘.๒ ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดําขนาด ๑ x  ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
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   ๘.๓ สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าสําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศีกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
   ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฏหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ในกรณีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ
ท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
   ๘.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๘.๕ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๘.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ 
ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่  
     - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
     - โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
     - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
   ท้ังนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ วัน 
เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้าและ   
นําเอกสารดังกล่าวใส่ซองสีน้ําตาล ขนาด A๔ (๙ x ๑๒ นิ้ว) ปิดผนึกพร้อมท้ังเขียนเลขประจําตัวสอบและ
ชื่อ-นามสกุล ท่ีหน้าซองไว้ด้วย 
   อนึ่ง กรณีท่ีตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการ
สมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ทางสํานักงานฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด  ๆท้ังสิ้น 

  ๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
             ผู้ ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้เข้ารับการประเมินครั้งท่ี ๒ (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนน 
ในการประเมินครั้งท่ี ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
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  ๑๐. การประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
      สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ
ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลําดับท่ีจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ได้คะแนน
รวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้ผู ้ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนจากการประเมินสมรรถครั้งท่ี ๑ เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจําตัวผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า 
   สําหรับการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 
๒ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

  ๑๑. การจัดทําสญัญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
   ๑๑.๑ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้จากคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  
หากผู้ผ่านการเลือกสรรถถึงลําดับท่ีจะจัดจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีว่างดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
ไม่เข้ารับการจัดทําสัญญาจ้าง 
    ๑๑.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวกําหนด 
    ๑๑.๓ ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมี
ตําแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพิจารณาแล้ว
เห็นว่าสามารถใช้บุคคลท่ีมีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรท่ียังไม่หมดอายุหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได ้
  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป     
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการ
เลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้ โปรด อย่า ได้หลงเชื่อและแจ้งให้สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวทราบด้วย 

     ประกาศ ณ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

     ลงชื่อ  สมชาย  เจริญอํานวยสุข 
      (นายสมชาย  เจริญอํานวยสุข) 
                      ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 



 

 

-7- 

 

รายละเอียดการกําหนดหน้าท่ี อัตราค่าตอบแทนและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานราชการ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ตําแหน่ง  นักพัฒนาสังคม 
อัตราว่าง  ๒ อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันท่ีจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ -ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ

การสํารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการเบื้องต้น เพ่ือส่งเสริม 
ความเสมอภาคหญิ งชายและความเ ข้มแข็งของสถาบันครอบครั วแ ก่
กลุ่มเป้าหมาย ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอก    
ในการพัฒนาศักยภาพสตรี และการคุ้มครองสิทธิสตรีและครอบครัว รวมท้ังการ
ส่งเสริมการดําเนินงานของเครือข่าย สนับสนุน ร่วมจัดการฝึกอบรม และ
ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว  กลุ่มชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนท่ัวไป เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับงานด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง   

 

----------------------------------- 
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รายละเอียดการกําหนดหน้าท่ี อัตราค่าตอบแทนและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานราชการ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 
 

กลุ่มงานบริการ 

ตําแหน่ง   เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  
อัตราว่าง  ๑  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันท่ีจ้าง ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วุฒิการศึกษา -ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 

และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ -รับผิดชอบเก่ียวกับงานพิมพ์ อัดสําเนา ถ่ายเอกสาร และการควบคุมการบันทึก
ข้อมูลเพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงานบันทึกข้อมูล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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