(สำเนำ)
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
_________________________________
ด้ว ยกรมพินิ จ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่ว ไปเพื่อสรรหา
และเลื อ กสรรเพื่อจั ดจ้ างเป็ น ลู กจ้ างชั่ ว คราวจากงบดอกเบี้ ยอัน เกิด จากเงิ นกลางของส่ ว นราชการ ในสั งกั ด
กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลทั่วไปโดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งเงินเดือนที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่ำงครั้งแรก
วุฒิปริญญาโท
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
- เงินเดือน 15,300 บาท
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
- เงินเดือน 11,680 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
รวม 15,000 บาท
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี
- เงินเดือน 11,680 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
รวม 15,000 บาท
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 2 อัตรา
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ
- เงินเดือน 11,680 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
รวม 15,000 บาท
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 3 อัตรา

/หน่วยที่ 5...

-2หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนิติกร
- เงินเดือน 11,680 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
รวม 15,000 บาท
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
- เงินเดือน 11,680 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
รวม 15,000 บาท
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 1 อัตรา
2. ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ทั้งนี้ กำรต่อสัญญำจ้ำงจะพิจำรณำจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และมีระยะเวลำ กำรจ้ำงปีต่อปี
(ปีงบประมำณ) ภำยใต้เงื่อนไขวงเงินที่กรมพินิจฯ ได้รับกำรอนุมัติจำกกระทรวงยุติธรรม
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพ จนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถ หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรั บโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุก เพราะกระทาความผิ ดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ตรงตาม
หน่วยตาแหน่งที่เลือกสมัคร และต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
4. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
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-35. กำหนดกำรและวิธีกำรกำรรับสมัคร
5.1 วัน เวลำ สถำนที่ยื่นเอกสำรกำรสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วย
เอกสำรและหลักฐำนทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนำยน 2561 ในวันและเวลำรำชกำร ณ กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ชั้น 5 ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ แขวงทุ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพมหานคร โดยผู้ ส มัค รจะไม่ เ สี ยค่ ำ ธรรมเนี ย ม
ในกำรสมัครแต่อย่ำงใด
5.2 เอกสำรหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นในกำรสมัคร
(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) สาเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จานวน 1 ฉบับ
(4) เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ จานวน 1 ฉบับ
5.3 เงื่อนไขกำรรับสมัคร
(1) ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมยื่น
ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
(2) ผู้ ส มั ค รต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงทุกประการ มิฉะนั้น จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ มาแต่ต้นและจะไม่ได้
รับการคัดเลือกต่อไป
(3) ผู้สมัครสามารถเลือกตาแหน่งที่จะสมัครได้ 1 ตาแหน่ง
(4) กรณีผ่ านการเลื อ กสรรและได้รั บการจั ดจ้าง กรมพินิจ และคุ้ม ครองเด็กและเยาวชนจะเป็ น
ผู้กาหนดให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ต่อไป
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
กรมพิ นิ จ และคุ้ มครองเด็ กและเยาวชนจะประกำศรำยชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ ำ รั บกำรคั ดเลื อกในวั น ที่
26 มิถุนำยน 2561 ทางป้ายประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล และป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มงานคลั ง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทาง www.djop.go.th
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-47. วิธีกำรคัดเลือก
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะดาเนินการเลือกสรรด้วยการประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุ ป นิ สั ย ทั ศ นคติ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ปฏิ ภ าณ ไหวพริ บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยจะด ำเนิ นกำรเลื อกสรรระหว่ ำงวั นที่ 4-6 กรกฎำคม 2561 ณ กรมพิ นิ จและคุ้ มครองเด็ กและเยาวชน
ศู นย์ ราชการเฉลิ มพระเกี ย รติ ฯ อาคารราชบุ รี ดิ เรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้ น 5 ถนนแจ้ งวั ฒนะ แขวงทุ่ งสองห้ อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ผ่ า นการคั ดเลื อ ก จะต้อ งเป็ นผู้ ที่ ไ ด้ค ะแนนสอบสั ม ภาษณ์ ไ ม่ ต่ากว่ าร้ อ ยละ 60 การขึ้ น บั ญ ชี
ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรได้ จะเรี ย งล าดั บ จากผู้ ที่ ได้ คะแนนสู งสุ ดลงมาตามล าดับ ในกรณี ที่มี ผู้ ไ ด้ค ะแนนเท่ ากั น
จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
9. กำรประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในวันที่
12 กรกฎำคม 2561 ทางป้ ายประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่ มงานคลั ง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และทาง www.djop.go.th และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา 1 ปี
แต่หากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดให้มีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่งเดียวกันนี้อีกบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขวงเงินที่ใช้จ้างตามที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนได้รับอนุมัติจากกระทรวงยุติธรรม
10. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะบรรจุผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ในวันที่ 16 กรกฎำคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

สหกำรณ์ เพ็ชรนรินทร์
(นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์)
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำเนำถูกต้อง
ว่ำที่ร้อยตรีหญิง
(บรรจง อิทธิสำร)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

พัชรนันท์ /คัด
บรรจง /ทำน

