ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) รอบที่ 2
ตําแหนง นักสังคมสงเคราะห
......................................
ดวยจังหวัดชุมพรประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)
กลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนง นักสังคมสงเคราะห ปฏิบัติหนาที่ ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดชุมพร โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
ประกาศ คําสั่งของทางราชการโดยอนุโลม ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เปนพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทายประกาศ)
ชื่อตําแหนง นักสังคมสงเคราะห
กลุมงาน บริหารทั่วไป
อัตราวาง ๑ ตําแหนง
คาตอบแทน ๑๘,๐๐๐.-บาท/เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับสรรหา
การ
และเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(๑)
มีสัญชาติไทย
(๒)
มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
(๓)
ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔)
ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ใน
พรรคการเมือง
(๕)
ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(6)
ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(7)
ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของทางราชการ
ทองถิ่นในวันที่บรรจุ
/(๘) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ.......

-2(๘) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
วาดวยโรค พ.ศ. 2553
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหโดยโรงพยาบาลของรัฐไมเกิน ๑ เดือน และ
แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตามกฎ ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นดวย
สําหรับพระภิกษุสงฆและสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบ
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/
๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๓๘ และในกรณีสมัครสอบแลวไดบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณร ก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกัน หากยังคง
สมณเพศอยูในวันสอบ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร หรือสาขาวิชาสังคม
สงเคราะหศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคสมัครสามารถ Download ใบสมัครไดที่เว็บไซต สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร http://chumphon.m-society.go.th และจัดสงใบสมัครพรอมหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ได ทางไปรษณีย ดวนพิเศษ EMS เทานั้น ตั้งแตวันที่ 17-23 มีนาคม 2565 โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครใหชัดเจน ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และเขียนที่มุมซองใหชัดเจนวา “สมัครสอบพนักงาน
ราชการ (เฉพาะกิจ) ตําแหนง นักสังคมสงเคราะห” สงไปยัง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดชุมพร ศูนยราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย 86000 โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาประทับตราไปรษณีย
ตนทางรับฝากเปนวันรับสมัคร สําหรับเอกสารที่ไปรษณียตนทางประทับตรารับฝากกอนวันที่ 17 และหลัง
วันที่ 23 มีนาคม 2565 จะไมไดรับการพิจารณา
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกัน ขนาด
1X1.5 นิ้ว ถายไวไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา (
Transcript) ไดแก ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือ
ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดย
จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดการรับสมัคร
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะตองอยูภายใน
กําหนดวันปดรับสมัคร
/(๓) สําเนาทะเบียนบาน.........

-3(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางนอย ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร เชน ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ หรือ
ไดรับการยกเวน จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “
สําเนาถูกตอง” และลงชื่อ
กํากับไวดวยทุกฉบับ
๓.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครดวยลายมือตนเอง พรอมทั้งแสดงหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน และในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันเปน
ผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครนั้น ใหถือวาการรับสมัคร การไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปน
โมฆะสําหรับผูนั้น
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดชุมพร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดชุมพร ศูนยราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และทาง
เว็บไซต http://www.chumphon.m-society.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ
ตามกําหนดดังตอไปนี้
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง ทักษะ ประสบการณในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการและวิธีการตางๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธี
สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยจะพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นจากการสัมภาษณ รวมทั้งความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว
เขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น
/6. เกณฑการตัดสิน............
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เกณฑการตัดสินและการเลือกสรร
ผูผานการประเมินสมรรถนะ จะตองเปนผูไดคะแนนรวมในการประเมินความรู ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ไมต่ํากวารอยละ 60 โดยจะเรียงลําดับผูที่ไดคะแนนมากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา
หากไดคะแนนเทากัน จะใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
๗. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร
จังหวัดชุมพร จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรตามลําดับคะแนนที่สอบได
ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร และทางเว็บไซต http://www.chumphon.msociety.go.th โดยขึ้นบัญชีไวถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่จังหวัดชุมพรกําหนด
จังหวัดชุมพร จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ดวยความ
โปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการสรรหาและ
เลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาใหหลงเชื่อและแจงใหจังหวัดทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาววัชรี ศรีเสือ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดชุมพร

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง
(แนบทายประกาศจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565)
ตําแหนง นักสังคมสงเคราะห
ประเภทกลุมงาน บริหารทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ลงพื้นที่เพื่อคนหาขอเท็จจริง สํารวจ สัมภาษณ สอบประวัติ เยี่ยมบาน ติดตามเพื่อ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหารายครัวเรือนและประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องตน
ของประชาชนกลุมเปราะบางเพื่อวินิจฉัยและใหบริการทางสังคมแกกลุมเปาหมาย
ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุมและชุมชน รวมทั้งจัดทําและบันทึกขอมูลลงในสมุดพก
ครอบครัว
2. ใหความชวยเหลือ สงเคราะห และใหบริการสวัสดิการสังคม รวมทั้งการพิทักษและ
คุมครองสิทธิเบื้องตนใหแกประชาชนกลุมเปราะบางตามสถานการณและสภาพปญหา
รายครัวเรือน เพื่อใหประชาชนเขาถึงสิทธิสวัสดิการและบริการทางสังคมขั้นพื้นฐาน
จากภาครัฐตามที่กําหนด
3. รวบรวม จัดเก็บขอมูล จัดทําเอกสารและรายงานเกี่ยวกับสถานการณและสภาพปญหา
รายครัวเรือนและชุมชน เพื่อใชประกอบการจัดจําแนกกลุมผูประสบปญหาและกําหนด
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนใหเหมาะสมกับสภาพปญหา เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน
4. วางแผนการปฏิบัติงานและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายตาง ๆ เชน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
5. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคล ภาคีเครือขายเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ รวมถึงความรูเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ
และบริการทางสังคมตาง ๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานและสามารถใหการ
ชวยเหลือกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. รวมปฏิบัติงานและสนับสนุนการดําเนินงานใหความชวยเหลือ สงเคราะห คุมครองและ
พิทักษสิทธิตามภารกิจงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
7. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

อัตราวาง

1 ตําแหนง

คาตอบแทน

18,000.-บาท/เดือน

สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
คุณสมบัติเฉะพาะตําแหนง วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
..........................................

-2สมรรถนะ
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
-การคิด วิเคราะห ดานการพัฒนา
สังคมและสังคมสงเคราะห
- ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดาน
สังคมสงเคราะห
- พ.ร.บ.การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2553
- พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. 2551
-พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
- พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ.คุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ.
2557
- พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553
- พ.ร.บ. สงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2550
-พ.ร.บ.การสงเสริมการพัฒนา

คะแนนเต็ม
70

วิธีการประเมิน
สอบขอเขียน

เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2556
-พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559
- ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ
ชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมทุก
กลุมเปาหมาย
ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตําแหนง
-พิจารณาจากคุณลักษณะสวน
บุคคล ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน ประสบการณในการ
ทํางานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
พฤติกรรม ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ
การคิดวิเคราะห ตัดสินใจปญหา
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค
ไหวพริบปฏิภาณ การมีมนุษยสัมพันธ
และบุคลิกอยางอื่นใดที่สามารถปรับตัว
เขากับสังคมเพื่อนรวมงาน การใหบริการ
รวมถึงการทํางานเปนทีม ฯลฯ
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สอบสัมภาษณ

1.2 หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานดานการวิเคราะหการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของกอง
บริการกองทุนฯภายใตการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ซึ่งมีความจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและการวางแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ

3. รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบาย ของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจการเมือง
สังคมทั้งในและตางประเทศมาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปาหมายสวนราชการ
4.
รวบรวมขอมูลศึกษาวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
5. วิเคราะหนโยบายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงานและโครงการ
6. สํารวจ รวบรวม และประมวลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อจัดทําแผนงาน
หรือยุทธศาสตร วิเคราะห ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายรัฐบาล
7.
งานอื่นๆ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
*********************************************************************

(เอกสารแนบ 1)
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง
(แนบทายประกาศจังหวัดชุมพร ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
ตําแหนง นิติกร เพื่อจางเปนพนักงานกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1. ชื่อตําแหนง /กลุมงาน /อัตราวาง
ชื่อตําแหนง
นิติกร
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
อัตราวาง
๑ อัตรา
คาตอบแทน
๑๘,๐๐๐.-บาท/เดือน
ระยะเวลาการจาง วันเริ่มทําสัญญาจาง 1 พฤศจิกายน 2561
– 30 กันยายน2565
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชานิติศาสตร
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชานิติศาสตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๑ ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานดานกฎหมายซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปญหา
กฎหมายรางและพิจารณาตรวจรางกฎหมาย ศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัยปรับปรุง กฎ ระเบียบและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของจัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี
การสอบสวน การจางงานคนพิการการคุมครองสิทธิ การจัดการเลือกปฏิบัติและการชวยเหลือทางกฎหมาย
การจัดการหนี้สินกองทุน
1.2 หนาที่ความรับผิดชอบ
1) การจางคนพิการตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา
39 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม

๑.๑) ตอบขอซักถาม ขอหารือ ชี้แจง และไกลเกลี่ยขอพิพาทเกี่ยวกับ ขอกฎหมายการ
จางงานคนพิการ แกคนพิการ ผูดูแลคนพิการ และสถานประกอบการทั้งโดยวาจาและเปนลายลักษณอักษร
รวดเร็วและถูกตอง
๑.๒) บันทึกรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๑.๓) ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตามกฎหมายจางงานคนพิการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๑.๔) จัดทําขอมูลสถานประกอบการ ประกอบการตัดสินใจในการประกาศโฆษณาตอสาธารณะ
๑.๕) การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของพนักงานหนาที่ในการบังคับคดีตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งโดยอายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4
2) การคุมครองสิทธิ การขจัดการเลือกปฏิบัติ และการชวยเหลือทางกฎหมาย
2.1) ใหความรูเรื่องสิทธิตางๆ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กฎหมาย
เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ เปนตน
/2.2 การรับเรื่อง...
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2.2) การรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ระงับขอพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฟองศาล
ประกอบดวย การเจรจา การไกลเกลี่ย การประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอคนพิการรวมถึงการดําเนินการตามคําวินิจฉัย
3
สนับสนุน

) การจัดการหนี้สินกองทุน
3.1) อบรมใหความรูแกเจาหนาที่ ใหคําปรึกษาแนะนํา แกลูกหนี้เงินกูกองทุนฯ
3.2 ) ตรวจสอบสัญญากูยืมเงินและสัญญาค้ําประกัน/สัญญาโครงการที่กองทุนฯ

3.3) ติดตามเรงรัดหนี้สิน เยี่ยมบาน ดําเนินการใหลูกหนี้เงินกูรับสภาพหนี้
3.4)ประสานดําเนินคดี ตัดหนี้เปนสูญ
4
) ศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหนวยงานที่
รับผิดชอบ วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด
5.) ศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
6
) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน เพื่อให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
7
) งานอื่นๆ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
*******************************************************************

คุณลักษณะพนักงานกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตําแหนง นิติกร)
ชื่อตําแหนง
นิติกร

กลุมงาน
บริหารทั่วไป 1.1 ลักษณะงาน

ขอบเขตงาน

คุณสมบัติทั่วไป

วุฒิการศึกษา

อัตราเงินเดือน ระยะเวลาการจาง

(๑) มีสัญชาติไทย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 18,000.- บาท
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ ตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยาง
นับถึงวันปดรับสมัคร
หนึ่งตอไปนี้
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
1. ไดรับปริญญาตรีหรือ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบ
ไดไมต่ํากวานี้
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๕) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดย ในสาขาวิชานิติศาสตร
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะ 2.ไดรับปริญญาโทหรือ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปน คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบ
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย ไดไมต่ํากวานี้
ในสาขาวิชานิติศาสตร
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก
ปลดออก หรือไลออกจาก
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(7) ไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือ
ลูกจางของทางราชการ
ทองถิ่นในวันที่บรรจุ

ใชระเบียบพนักงาน
ราชการ พ.ศ.
2547 มาบังคับใช
โดยอนุโลม

คุณลักษณะพนักงานกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตําแหนง นิติกร)
ชื่อตําแหนง

กลุมงาน

นิติกร

บริหารทั่วไป

ขอบเขตงาน

คุณสมบัติทั่วไป

วุฒิการศึกษา

อัตราเงินเดือน ระยะเวลาการจาง

18,000.- บาท
(๑) มีสัญชาติไทย
คุณสมบัติเฉพาะ
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ สําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใด
นับถึงวันปดรับสมัคร
อยางหนึ่งตอไปนี้
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
1. ไดรับปริญญาตรี
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือคุณวุฒิอยางอื่น
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
(๕) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโด ในสาขาวิชา
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะ นิติศาสตร
กระทําความผิดทางอาญา เวนแต 2.ไดรับปริญญาโท
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา หรือคุณวุฒิอยางอื่น
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ในสาขาวิชา
ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิ นิติศาสตร
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(7) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ทางราชการทองถิ่นในวันที่บรรจุ

ใชระเบียบพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
มาบังคับใชโดย
อนุโลม

คุณลักษณะพนักงานกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตําแหนง นิติกร)
ชื่อตําแหนง

กลุมงาน

นิติกร

บริหารทั่วไป

ขอบเขตงาน

คุณสมบัติทั่วไป

วุฒิการศึกษา

อัตราเงินเดือน ระยะเวลาการจาง

18,000.- บาท
(๑) มีสัญชาติไทย
คุณสมบัติเฉพาะ
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ สําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใด
นับถึงวันปดรับสมัคร
อยางหนึ่งตอไปนี้
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
1. ไดรับปริญญาตรี
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือคุณวุฒิอยางอื่น
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
(๕) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโด ในสาขาวิชา
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะ นิติศาสตร
กระทําความผิดทางอาญา เวนแต 2.ไดรับปริญญาโท
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา หรือคุณวุฒิอยางอื่น
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ในสาขาวิชา
ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิ นิติศาสตร
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(7) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ทางราชการทองถิ่นในวันที่บรรจุ

ใชระเบียบพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
มาบังคับใชโดย
อนุโลม

คุณลักษณะพนักงานกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตําแหนง นิติกร)
ชื่อตําแหนง

กลุมงาน

นิติกร

บริหารทั่วไป

ขอบเขตงาน

คุณสมบัติทั่วไป

วุฒิการศึกษา

อัตราเงินเดือน ระยะเวลาการจาง

18,000.- บาท
(๑) มีสัญชาติไทย
คุณสมบัติเฉพาะ
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ สําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใด
นับถึงวันปดรับสมัคร
อยางหนึ่งตอไปนี้
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
1. ไดรับปริญญาตรี
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือคุณวุฒิอยางอื่น
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
(๕) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโด ในสาขาวิชา
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะ นิติศาสตร
กระทําความผิดทางอาญา เวนแต 2.ไดรับปริญญาโท
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา หรือคุณวุฒิอยางอื่น
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ในสาขาวิชา
ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิ นิติศาสตร
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(7) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ทางราชการทองถิ่นในวันที่บรรจุ

ใชระเบียบพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
มาบังคับใชโดย
อนุโลม

คุณลักษณะพนักงานกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)
ชื่อตําแหนง

กลุมงาน

นักวิเคราะห
บริหารทั่วไป
นโยบายและแผน

ขอบเขตงาน

คุณสมบัติทั่วไป

วุฒิการศึกษา

อัตราเงินเดือน ระยะเวลาการจาง

18,000.- บาท
(๑) มีสัญชาติไทย
คุณสมบัติเฉพาะ
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ สําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใด
นับถึงวันปดรับสมัคร
อยางหนึ่งตอไปนี้
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
1. ไดรับปริญญาตรี
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือคุณวุฒิอยางอื่น
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
(๕) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโด ในทุกสาขาวิชา
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะ 2.ไดรับปริญญาโท
กระทําความผิดทางอาญา เวนแต หรือคุณวุฒิอยางอื่น
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ในทุกสาขาวิชา
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก
ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(7) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ทางราชการทองถิ่นในวันที่บรรจุ

ใชระเบียบพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
มาบังคับใชโดย
อนุโลม

คุณลักษณะพนักงานกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)
ชื่อตําแหนง

กลุมงาน

นักวิเคราะห
บริหารทั่วไป
นโยบายและแผน

ขอบเขตงาน

คุณสมบัติทั่วไป

วุฒิการศึกษา

อัตราเงินเดือน ระยะเวลาการจาง

(๑) มีสัญชาติไทย
คุณสมบัติเฉพาะ
18,000.- บาท
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ สําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใด
นับถึงวันปดรับสมัคร
อยางหนึ่งตอไปนี้
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
1. ไดรับปริญญาตรี
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือคุณวุฒิอยางอื่น
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
(๕) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโด ในทุกสาขาวิชา
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะ 2.ไดรับปริญญาโท
กระทําความผิดทางอาญา เวนแต หรือคุณวุฒิอยางอื่น
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในทุกสาขาวิชา
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก
ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(7) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ทางราชการทองถิ่นในวันที่บรรจุ

ใชระเบียบพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
มาบังคับใชโดย
อนุโลม

