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เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (คนพิการ)
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ
จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.๒ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.๓ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ พั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งาน เพื่ อ ให้ มี อุ ป กรณ์ ที่ มี คุ ณ ภาพไว้ ใ ช้ ง านและ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
1.4 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นาเสนอต่อผู้อานวยการ เพื่อนาไปใช้เสนอแนะ
และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
1.5 ปฏิบัติงานด้านธุร การคดี เพื่อให้ สามารถบริห ารจัดการด้านงานธุรการคดี เป็นไปตามขั้นตอน
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1.6 ร่วมสนับสนุนในการดาเนินการ แก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
1.7 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. ด้านการบริการ
2.1 ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ บุ ค คลภายในหน่ ว ยงานเดี ย วกั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.2 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.3 ผลิต/จัดทาเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- ได้รั บประกาศนี ย บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลั กสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจาตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
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เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (คนพิการ)
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
รายละเอียดที่อยู่หน่วยงานที่มีตาแหน่งว่าง
ส่วนกลาง
อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 - 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 089 985 8458 , 099 127 3838
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
เลขที่ 100 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02 174 4030 , 082 386 5257
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
เลขที่ ๑44/๑ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038 612 224 , 081 196 8384
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
เลขที่ ๑๔๔/๑ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038 622 578 ต่อ 101 , 095 364 3325
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติงาน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย
เลขที่ ๘๙๗/๑๑ - ๑๒ ถนนมีชัย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์ 042 461 090 ต่อ 12 , 088 036 8274
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๘ ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย กิโลเมตร ๑๑ ตาบลในเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044 637 192 , 081 717 1871
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ ๖๖/๑๐-๑๑ ถนนเทพาพัฒนา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056 720 930 ต่อ 111 , 097 231 2954

