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รายละเอียดตาแหน่งที่จะจ้าง สถานที่รบั สมัคร และสถานที่ประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่

ตาแหน่ง
ที่

1

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

กลุม่ งานบริการ
พี่เลีย้ ง
9,110
2
1. ปฏิบตั ิงานให้บริการช่วยเหลือผูร้ ับการ
(ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคม (759,790) สงเคราะห์ในด้านการกินอยูห่ ลับนอน ตลอดจน
ผูส้ ูงอายุจงั หวัดสงขลา)
การสุขาภิบาลและอนามัย การทาความสะอาด
ห้องพักและเครื่องใช้ต่างๆในที่พกั อาศัย
ตลอดจนเสือ้ ผ้าและเครื่องใช้ของผูร้ ับฯ
2. ดูแล บาบัดผูส้ ูงอายุที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ และ
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มกราคม พ.ศ. 2557)

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูส้ ูงอายุจงั หวัดสงขลา
45 หมู่ 4 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย
จ.สงขลา
โทร. 0 7453 1642 - 3
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ตาแหน่ง
ที่

2

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

กลุม่ งานบริหารทั่วไป
นักสังคมสงเคราะห์
15,960 1
ปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ได้รับวุฒปิ ริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์
(สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทาง (5127) ทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการสังคม ศาสตร์
สมองและปัญญาปากเกร็ด)
สงเคราะห์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิดังนี้
1. ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ
เยีย่ มบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง และ
ประเมินสภาวะทางครอบครัว สังคมเบื้องต้น
เพื่อวินิจฉัย และให้บริการทางสังคมแก่เด็ก
พิการซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายในสถานสงเคราะห์
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
2. ให้บริการการปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ
บาบัด ฟื้นฟู ป้องกัน คุ้มครอง พิทกั ษ์สิทธิ และ
พัฒนากลุม่ เป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทาง
สมองและปัญญาปากเกร็ด
78/9 หมู่ 1 ซ.ติวานนท์ 1 ถ.ติวานนท์

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร. 0 2583 6815 , 0 2583 4031
0 2583 4000
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ตาแหน่ง
ที่

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

3. รวบรวม ประมวล สรุป จัดลาดับ
ความสาคัญและความรุนแรงของปัญหา
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อ
ประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ
พิทกั ษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวติ กลุม่ เป้าหมาย
4. รวบรวมจัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับ
การดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อนา
ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
5. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายใน
และภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน
6. ร่วมให้คาแนะนา บริการ และสร้าง
ความเข้าใจแก่บคุ ลากรในหน่วยงาน ครอบครัว
ชุมชน เครือข่ายและประชาชนทั่วไป เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม รวมถึง
ภาพลักษณ์ขององค์กร

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ
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ตาแหน่ง
ที่

3

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

กลุม่ งานบริการ
พนักงานบริการ
9,110
1
1. ปฏิบตั ิงานด้านการประกอบอาหาร
ปฏิบตั ิงานด้านการประกอบอาหาร (1568) ให้ผรู้ ับบริการรับประทานอาหาร
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก)
2. ให้บริการช่วยเหลือผูร้ ับบริการในด้าน
การกินอยู่ หลับนอน ตลอดจนการสุขาภิบาล
และอนามัย
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชา

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

132/5 หมู่ 10 ต.บึงพระ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
โทร. 0 5525 8370 , 0 5535 8379
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ตาแหน่ง
ที่

4

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

กลุม่ งานบริหารทั่วไป
นักสังคมสงเคราะห์
15,960 1
1. ปฏิบตั ิงานอย่างเดียวหรือหลายอย่าง
ปฏิบัติบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม วิเคราะห์สภาพปัญหา การสัมภาษณ์และ
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุร)ี (4895) เยีย่ มบ้าน เพื่อหาข้อเท็จจริง
2. การให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผปู้ ระสบ
ปัญหา
3. การประเมินและทดสอบสมรรถภาพ
ของผูร้ ับบริการ การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
และสตรี หรือกลุม่ เป้าหมาย
4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะรายและบาบัด
แบบกลุม่
5. การติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือ
กลุม่ เป้าหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

ได้รับวุฒปิ ริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
ศาสตร์ และสาขาจิตวิทยา
258 ถ.ทวารวดีใต้ ต.จรเข้
อ.เมือง จ.นครปฐม
โทร. 0 3427 2126 - 7
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ตาแหน่ง
ที่

5

6

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

กลุม่ งานบริหารทั่วไป
นักจิตวิทยา
15,960 1
รับผิดชอบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ
ได้รับวุฒปิ ริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับ
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
(3874) ของผูร้ ับบริการ โดยดาเนินการร่วมกับ
เดียวกันทางจิตวิทยา
พะเยา)
นักสังคมสงเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาและ
พฤติกรรมต่างๆ ดาเนินการทดสอบเชาว์ปญ
ั ญา
ผูร้ ับบริการ เพื่อจัดหาวิธกี ารด้านอาชีวบาบัด
หรือการฟื้นฟูอาชีพที่เหมาะสมกับผูร้ ับบริการ
ให้คาปรึกษาเสนอแนะแนวทางการดารงชีวติ
อยูใ่ นสังคมได้อย่างเหมาะสม
นักจิตวิทยา
15,960 1
รับผิดชอบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ
ได้รับวุฒปิ ริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับ
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา) (3869) ของผูร้ ับบริการ โดยดาเนินการร่วมกับ
เดียวกันทางจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ดาเนินการทดสอบเชาว์ปญ
ั ญาผูร้ ับบริการ
เพื่อจัดหาวิธกี ารด้านอาชีวบาบัด หรือการฟื้นฟู
อาชีพที่เหมาะสมกับผูร้ ับบริการ และให้คา
ปรึกษา เสนอแนะแนวทางการดารงชีวติ อยูใ่ น

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา
บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยเคียนเหนือเดิม

29 หมู่ 1 บ้านห้วยเคียนเหนือ
ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 0 5488 7252

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา
24/2 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา
โทร. 0 7322 8412 - 3
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ตาแหน่ง
ที่

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

สังคมได้อย่างเหมาะสม
7

กลุม่ งานเทคนิค
เจ้าหน้าที่พฒ
ั นาสังคม
9,150
1
1. บริการขับรถรับ - ส่งบุคคลและหรือ
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
(3396) เอกสารไปยังจุดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
นนทบุรี)
รวมทั้งอานวยความสะดวกแก่บคุ คลในการ
เดินทางไปปฏิบตั ิงาน
2. ขับรถยนต์เพื่อปฏิบตั ิงานในภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงหรือภารกิจที่เป็น
ความลับและเสีย่ งภัยในการช่วยเหลือ
กลุม่ เป้าหมาย ภารกิจเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือ
ภารกิจที่ต้องปฏิบตั ิในพื้นที่หา่ งไกลทุรกันดาร
3. ออกพื้นที่ในภารกิจที่รับมอบหมาย โดย
ขับรถยนต์ช่วยขนย้ายสิง่ ของและอานวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปด้วย
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและปฏิบตั ิ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
4. ทาความสะอาดรถยนต์ บารุงรักษา
ซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ
ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ให้อยูใ่ นสภาพ

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 78/10 หมู่ 1 ต.บางตลาด
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ โทร. 0 2582 1266 - 7
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อ
จากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาหรือ
2. ได้รับวุฒกิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์
ในงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีและ
4. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
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ตาแหน่ง
ที่

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

ที่พร้อมปฏิบตั ิงานได้
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
8

กลุม่ งานบริการ
พี่เลีย้ ง
9,110
1
จัดเตรียมรายการอาหาร ช่วยจัดซือ้ อาหาร
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
ปฏิบตั ิงานด้านการประกอบอาหาร
(389) สด - แห้ง ประกอบอาหารต่างๆ จัดเตรียม
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว)
อาหารให้ผรู้ ับการสงเคราะห์ ทาความสะอาด หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
โรงอาหาร ห้องครัว ภาชนะและเครื่องใช้ต่างๆ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
และปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

145/23-24 ถ.เทศบาล 17
ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
โทร. 0 3724 2435 - 6
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ตาแหน่ง
ที่

9

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

กลุม่ งานเทคนิค
เจ้าหน้าที่พฒ
ั นาสังคม

ค่า
ตอบ
แทน

9,150

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1
1. บริการขับรถรับ-ส่งบุคคลและหรือ
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว) (3386) เอกสารไปยังจุดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งอานวยความสะดวกแก่บคุ คลในการ
เดินทางไปปฏิบตั ิงาน
2. ขับรถยนต์เพื่อปฏิบตั ิงานในภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงหรือภารกิจที่เป็น
ความลับและเสีย่ งภัยในการช่วยเหลือ
กลุม่ เป้าหมาย ภารกิจเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือ
ภารกิจที่ต้องปฏิบตั ิในพื้นที่หา่ งไกลทุรกันดาร
3. ออกพื้นที่ในภารกิจที่รับมอบหมาย โดย
ขับรถยนต์ช่วยขนย้ายสิง่ ของและอานวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปด้วย
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและปฏิบตั ิ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
4. ทาความสะอาดรถยนต์ บารุงรักษา
ซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 145/23-24 ถ.เทศบาล 17
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ โทร. 0 3724 2435 - 6
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
2. ได้รับวุฒกิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์
ในงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปีและ
4. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
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ตาแหน่ง
ที่

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ให้อยูใ่ นสภาพ
ที่พร้อมปฏิบตั ิงานได้
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
10

กลุม่ งานบริการ
พนักงานบริการ
9,110
1
ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลทาความสะอาดอาคาร
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
ปฏิบตั ิงานดูแลรักษาความสะอาด
(1615) สถานที่ทางาน เดินหนังสือในและนอกสถานที่ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทยั ธานี)
และงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทยั ธานี

12 หมู่ 6 ต.น้าซึม อ.เมือง
จ. อุทยั ธานี
โทร. 0 5651 4711 , 0 5651 4677
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ตาแหน่ง
ที่

11

12

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

กลุม่ งานเทคนิค
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชัน้ 3 12,240 1
1. สอนวิชาชีพภาคปฏิบตั ิสาขาออกแบบ
ได้รับวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
(2487) ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอแก่ผรู้ ับการคุ้มครองฯ ผูร้ ับ
(ปวส.) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ ที่
บ้านเกร็ดตระการ)
การฝึกอบรม เพื่อทดสอบวิชาชีพจากหน่วยงาน เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
ของกระทรวงศึกษา หรือสถาบันอื่นที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการควบคุม และ
2. ดูแลรักษา และซ่อมบารุงอุปกรณ์ และ
3. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุม่ งานบริหารทั่วไป
นักสังคมสงเคราะห์
15,960 1
การช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ได้รับวุฒปิ ริญญาตรีสาขาจิตวิทยา
ปฏิบตั ินักจิตวิทยา
(5057) การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ หรือ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย)
สภาพปัญหา การให้คาปรึกษาแก้ไขปัญหา
จังหวัดสงขลา)
เป็นราย หรือบาบัดแบบกลุม่ การให้การแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น (One Stop Service)
การช่วยเหลือดเนการดาเนินคดี การให้คา

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
บ้านเกร็ดตระการ
34/1 หมู่ 2 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
โทร. 0 2584 5115 - 6

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ช.)
จังหวัดสงขลา
ภายในนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
217 หมู่ 11 ถ.เพชรเกษม
ต.กาแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โทร. 0 7458 4316 - 7
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ตาแหน่ง
ที่

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

ปรึกษาด้านกฏหมาย การเยีย่ มบ้านที่จะนา
มาวิเคราะห์ปญ
ั หาของผูร้ ับบริการ และ
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจของผูร้ ับบริการ
และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
13

กลุ่มงานบริการ
พี่เลี้ยง
9,110
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จงั หวัดสมุทรปราการ)

1
1. เป็นผู้ช่วยนักพัฒนาการเด็กในการตรวจ
(479) เยี่ยม ให้คาแนะนาการดาเนินงานของสถานรับ
เลี้ยงเด็กเอกชน
2. ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารในการ
ประชุม / อบรมที่เกีย่ วข้องกับสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน / สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
3. ช่วยงานธุรการ พิมพ์งาน ติดตาม /
ประสานงานตามภารกิจของกลุ่มงาน

1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชา

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จงั หวัดสมุทรปราการ
ศาลากลางจังหวัด ถ.สุทธิภริ มย์
ต.ปากน้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร. 0 2395 2244 , 0 2395 4136
0 2395 2037 , 0 2382 6046
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ตาแหน่ง
ที่

14

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

กลุม่ งานบริหารทั่วไป
นักสังคมสงเคราะห์
15,960 1
1. ปฏิบตั ิงานอย่างเดียวหรือหลายอย่าง
(สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัด
(5052) วิเคราะห์สภาพปัญหา การสัมภาษณ์เพื่อหา
หนองคาย)
ข้อเท็จจริง
2. การให้คาปรึกษาแก้ไขปัญหาเป็นราย
หรือบาบัดแบบกลุม่
3. การให้การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
(One Stop Service)
4. การเยีย่ มบ้านที่จะนามาวิเคราะห์
ปัญหาของผูร้ ับบริการ
5. การประเมินและทดสอบสมรรถภาพ
ของผูร้ ับบริการการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
กลุม่ เป้าหมาย
6. ประมวล วิเคราะห์สถานการณ์ทาง

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

1. ได้รับวุฒปิ ริญญาตรีสาขาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และ
2. มีประสบการณ์ทางานด้านเด็ก ไม่น้อย
กว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทางาน
ด้านเด็ก ไม่น้อยกว่า 1 ปี

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัด
หนองคาย
1 หมู่ 14 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง
จ.หนองคาย
โทร. 0 4249 5133
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ตาแหน่ง
ที่

กลุม่ งาน / ชือ่ ตาแหน่ง

ค่า
ตอบ
แทน

อัตรา
ว่าง /
เลขที่
ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
7. จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย และการ
วางแผน ติดตามและประเมินผล การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการปฏิบตั ิงาน
สานักงาน
15

16

กลุ่มงานเทคนิค
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 12,240 1
1. สอนวิชาชีพภาคทฤษฎี สาขาวิชาการบัญชี
1. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
(ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
(2531) แก่ผู้รับการฝึกอบรม
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี และ
บรมราชินีนาถ)
2. สอนงานเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้รับการฝึก
2. มีประสบการณ์ในการสอนเกีย่ วกับวิชา
อบรม
การเงินและบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
4. ปฏิบัติงานอืน่ ใดตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นักพัฒนาสังคม
15,960 1
1. ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและจัด
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับ
(ศูนย์พฒ
ั นาสังคม หน่วยที่ 52
(4538) สวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
เดียวกันทุกสาขาวิชา
จังหวัดลาพูน)
2. การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการและ

แผนงบประมาณ

ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชินีนาถ
279 หมู่ 9 ต.ต้นธง อ.เมือง
จ.ลาพูน โทร. 0 5309 2420

ศูนย์พฒ
ั นาสังคม หน่วยที่ 52
จังหวัดลาพูน
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมจังหวัดลาพูน
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3. การจัดทาคารับรองปฏิบตั ิราชการ
4. การพิมพ์หนังสือราชการ พิมพ์รายงาน
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกีย่ วกับ
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วดั
6. งานวิชาการ
7. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
17

กลุ่มงานเทคนิค
พนักงานคอมพิวเตอร์
(สานักพัฒนาสังคม)

12,240

1
ปฎิบัติงานควบคุม ดูแล บารุงรักษาเครื่อง
(3120) คอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น ให้พร้อมใช้งานและ
ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล ควบคุมดูแลระบบ
การรายงานผลตามระบบการรายงานของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ
หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ลาพูน
โทร. 0 5353 7707 , 0 5353 7338

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้ปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
งานอืน่ เกีย่ วข้อง หรือได้รับการฝึกอบรมเกีย่ วกับ
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา
ส่วนราชการ หรือบริษทั มาแล้ว และ
2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้อง
กับระบบคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมี
หนังสือรับรองการทางาน

สานักพัฒนาสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.กรุงเกษม
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ
กรุงเทพฯ
โทร. 0 2659 6122 , 0 2281 1580
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สถานที่รบั สมัครและ
ประเมินสมรรถนะ

