
(ส ำเนำ) 

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

(งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
_________________________________ 

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหา  
และเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากงบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ  ในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลทั่วไปโดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

  1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งเงินเดือนที่จะได้รับ และจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก   

วุฒิปริญญาโท 
หน่วยที่ 1 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

-  เงินเดือน 15,300 บาท 
   ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 2 อัตรา 

   วุฒิปริญญาตรี 
หน่วยที่ 2 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  

-  เงินเดือน 11,680 บาท 
-  ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท  
   รวม 15,000 บาท 

     ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยที่ 3 ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี   
-  เงินเดือน 11,680 บาท 
-  ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท  
   รวม 15,000 บาท 

        ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 2 อัตรา 

หน่วยที่ 4 ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ   
-  เงินเดือน 11,680 บาท 
-  ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท  
   รวม 15,000 บาท 
   ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 3 อัตรา 
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หน่วยที่ 5 ต ำแหน่งนิติกร   
-  เงินเดือน 11,680 บาท 
-  ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท  
   รวม 15,000 บาท 

       ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 อัตรา 

   หน่วยที่ 6 ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
-  เงินเดือน 11,680 บาท 
-  ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท  
   รวม 15,000 บาท 
   ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 อัตรา 

2. ระยะเวลำกำรจ้ำง  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

ทั้งนี้ กำรต่อสัญญำจ้ำงจะพิจำรณำจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และมีระยะเวลำ กำรจ้ำงปีต่อปี 
(ปีงบประมำณ) ภำยใต้เงื่อนไขวงเงินที่กรมพินิจฯ ได้รับกำรอนุมัติจำกกระทรวงยุติธรรม 

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ตรงตาม
หน่วยต าแหน่งที่เลือกสมัคร และต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว 

4. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
/5. ก าหนดการ... 
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5. ก ำหนดกำรและวิธีกำรกำรรับสมัคร 

5.1 วัน เวลำ สถำนที่ย่ืนเอกสำรกำรสมัคร 
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วย

เอกสำรและหลักฐำนทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนำยน 2561 ในวันและเวลำรำชกำร ณ กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
ในกำรสมัครแต่อย่ำงใด 

5.2  เอกสำรหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในกำรสมัคร 
(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  
(3) ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ  
(4) เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ จ านวน 1 ฉบับ 

5.3 เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
(1) ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมยื่น

ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  
(2) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ 

มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงทุกประการ มิฉะนั้น จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาแต่ต้นและจะไม่ได้
รับการคัดเลือกต่อไป 

(3)  ผู้สมัครสามารถเลือกต าแหน่งที่จะสมัครได้ 1 ต าแหน่ง  
(4) กรณีผ่านการเลือกสรรและได้รับการจัดจ้าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะเป็น 

ผู้ก าหนดให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ต่อไป       

6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกำศรำยชื่อผู้ มีสิทธิ์ เข้ำรับกำรคัดเลือกในวันที่  

26 มิถุนำยน  2561 ทางป้ายประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล และป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มงานคลัง 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทาง www.djop.go.th 
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7. วิธีกำรคัดเลือก 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะด าเนินการเลือกสรรด้วยการประเมินความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ 
ในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
โดยจะด ำเนินกำรเลือกสรรระหว่ำงวันที่  4-6 กรกฎำคม 2561 ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

8. เกณฑ์กำรตัดสิน  
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 การขึ้นบัญชี 

ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน 
จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  

9. กำรประกำศรำยช่ือ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในวันที่  

12 กรกฎำคม 2561 ทางป้ายประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มงานคลัง 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และทาง www.djop.go.th และข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา 1 ปี 
แต่หากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดให้มีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกบัญชี  
ผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขวงเงินที่ใช้จ้างตามที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนได้รับอนุมัติจากกระทรวงยุติธรรม     

10. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะบรรจุผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 
ในวันที่ 16 กรกฎำคม 2561 

              ประกาศ ณ  วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.  2561 
                                     
 

             (ลงช่ือ)       สหกำรณ์  เพ็ชรนรินทร์       
                            (นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์) 

             อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
                       ส ำเนำถูกต้อง 
 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิง 
          (บรรจง  อิทธิสำร)        พัชรนันท์  /คัด 
   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร       บรรจง  /ทำน 

http://www.djop.go.th/

