รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ผา่ นการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนิติกร มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผา่ นการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
-------------------------------------๑. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
๒. ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติงานระดับ ตน ที่ ตองใชความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใตการกำกับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1 ด้านการปฏิบัติการ
2.1.1 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา
2.1.2 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และวิจั ย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและระเบี ย บเกี่ ย วกั บ หน่ วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2.1.3 ศึ ก ษาข้อ มู ล รวบรวม แสวงหาข้ อ เท็ จ จริง และข้ อกฎหมาย เสนอความเห็ น ในการ
ดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ
ตามกฎหมายปกครองที่เกีย่ วข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
2.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.3 ด้านการประสานงาน
2.3.1 ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ตามกำหนด
2.3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อ
กฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยขน์กับการดำเนินงานของบุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าว
๓. ตำแหน่งว่างและอัตราค่าตอบแทน
๓.๑ จำนวนตำแหน่งว่าง (ครั้งแรก)
ตำแหน่งนิตกิ ร จำนวน 3 อัตรา
3.2 อัตราค่าตอบแทน
วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
3.3 สิทธิประโยชน์ ...

-23.3 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
3.4 ระยะเวลาการจ้าง นับตัง้ แต่วันที่คำสั่งจ้างมีผลบังคับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
กรณีที่สญ
ั ญาจ้างของพนักงานราชการสิ้นสุด และส่วนราชการมีภาระงานซึ่งจำเป็นต้องต่อสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ ส่วนราชการต้ อ งทำสัญ ญาจ้างใหม่ ตามแนวทางปฏิบัติของการทำสั ญ ญาจ้างในครั้ งแรก แต่ทั้ ง นี้
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 28 กุม ภาพั นธ์ 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนัก งานราชการ
พ.ศ. 2554
๔. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัครเข้ารับการประเมิน
๔.๑ กำหนดการรับสมัคร
กรมส่ง เสริม และพั ฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิก าร จะเปิ ดรับ สมั ครผู้เข้ารับ การประเมิ น ระหว่าง
วันที่ 29 กันยายน 2564 – 5 ตุลาคม 2564
๔.๒ วิธีการสมัครเข้ารับการประเมิน
๔.๒.1 การสมัครโดยทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้จากเว็บไซต์
www.dep.go.th หั วข้ อ สมั ค รงาน กรอกข้อ ความในใบสมั ค รด้ วยลายมื อ ของตนเองให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
พร้อมทั้งติด รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในใบสมัคร
ส่งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ชุด
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร)
จำนวน ๑ รูป
- สำเนาวุฒกิ ารศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน
จำนวน ๑ ชุด
โดยส่งทางไปรษณีย์ ไปยังกลุ่ ม บริห ารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุ ก ารกรม กรมส่ง เสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิ ถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (วงเล็บ มุมซองว่า “สมัครคัดเลือก”) ตามกำหนดการรับ สมัคร
โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ซึ่ งเอกสารการสมัครฯ ที่ส่ งก่อน
วันเปิดรับสมัคร หรือหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
๔.๒.2 ให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้ไปในวันประเมินทุกครั้ง
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายและลายมือชื่อ
ของผู้ถือบัตร
- หลักฐานการส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินทางไปรษณียล์ งทะเบียน
๕. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประกาศรายชื่อผูเ้ ข้ารับการประเมิน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน วัน เวลา
สถานที่ ทางเว็บไซต์ www.dep.go.th
๖. เกณฑ์การประเมินผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน จะต้องได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๗. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินหรือสมัครเข้ารับการประเมินแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นบัญชี จะยังคงมีชื่อ
อยู่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเดิม และมีสิทธิ์อยู่ตามเดิม
8. การขึ้นบัญชี ...

-38. การขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ให้เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูง ลงมาตามลำดับ ถ้าได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวเข้ารับการประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
9. ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัครหรือสมัครเข้ารับการประเมิน หรื อผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
ที่ประเมินนี้ ผู้ใดได้รับการเรียกตั วและได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการบรรจุ หรือ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผผู้ ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งนี้ หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบ
ครั้งเดียวกันกับตำแหน่งดังกล่าว ผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นบัญชี หรือหมด
สิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี
10. ผู้ที่ ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้รับ การคัดเลือกในตำแหน่งใหม่นี้ จะมีสิท ธิ์ได้รับ การบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งอื่น ของกรมราชทัณฑ์
๑1. บัญ ชี ผู้ได้รับ การคัดเลือกในตำแหน่ง ใหม่ นี้ให้ใช้ได้จ นถึงวันที่ บัญ ชีผู้ ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ งเดิม
ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
๑2. ผู้ที่ ต้ อ งการรายละเอี ยดเพิ่ ม เติม ให้ติ ดต่อ กรมส่ ง เสริม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตคนพิ ก าร สำนั ก งาน
เลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพ ยากรบุคคล โทรศัพท์. ๐ ๒๓๕๔ ๓๗๖๕ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๐๒๐
ก่อนวันทำการประเมิน

ใบสมัครเลขที่ ...............................

ใบสมัครสาหรับพนักงานราชการทั่วไป
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล

สมัครตาแหน่ง

(นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................................

....................................................................

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ...........................................................................................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด

....................................................................................................................................................

................................... ..............................

หมายเลขโทรศัพท์ ....................................................................................................................

สถานที่เกิด

E-mail Adress .........................................................................................................................

................................... ..............................

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ............................................................................................

สถานภาพสมรส

ออกให้ที่อาเภอ/เขต ..................................................... จังหวัด ...............................................

................................... ..............................

วันเดือนปีที่ออกบัตร .................................................. หมดอายุ ...............................................

การรับราชการทหาร

อายุ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา

................................... ..............................
อาชีพปัจจุบัน ...................................................................................................................................................................................................
เหตุผล(อยาก)ออกจากงาน ..............................................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ.
จาก

หลักสูตรเพิ่มเติม

ถึง

สถานศึกษา

ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร / วิชาเอก

การฝึกอบรม

๓. ข้อมูลการทางานและประสบการณ์การทางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทาในช่วง ๓ ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
จาก

ถึง

ชื่อและที่อยู่

ตาแหน่งงานและ

ของหน่วยงาน

หน้าที่โดยย่อ

เงินเดือน

สาเหตุที่ออกจากงาน

โปรดระบุความสาเร็จของงานที่ทาผ่านมาในช่วง ๓ ปีหลัง (ถ้ามี)

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้อย่างไรบ้าง

๔. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

๕. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติ หรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล

ตาแหน่งปัจจุบัน

ที่ทางานปัจจุบันและเบอร์โทรศัพท์

ระบุความสัมพันธ์กับท่าน

๖. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๘ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง
ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที
ลงชื่อ ............................................................................... ผู้สมัคร
(.............................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ ................ เดือน............................ พ.ศ..............

