รับสมัครบุคคลเพือ่ เข้ ารับการคัดเลือกจ้ างเหมาบริการ ตาแหน่ งปฏิบัตงิ านด้ านพัฒนาความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
กองต่ อต้ านการค้ ามนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
.........................................................................
ด้วยกองต่อต้านการค้ามนุ ษย์ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์มีความประสงค์รับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การปฏิ บตั ิงานด้านพัฒนาความร่ วมมือระหว่างประเทศประจากลุ่มบริ หารกองทุนเพื่อการ
ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่ งทีร่ ับสมัคร
ตาแหน่ง ปฏิบตั ิงานด้านพัฒนาความร่ วมมือระหว่างประเทศ จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัตทิ วั่ ไป
2.1 สัญชาติไทย
2.2 เป็ นผูม้ ีอายุไม่ต่ากว่า 22 ปี บริ บูรณ์
2.3 ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.4 ไม่เป็ นผูเ้ คยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
2.5 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.6 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
2.7 ไม่เสพของมึนเมา หรื อวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรื อประสาท
2.8 แต่งกายสุภาพ สะอาด เรี ยบร้อย
3. คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
ได้รับวุฒิปริ ญญาตรี ในสาขาทางด้านสังคมสงเคราะห์ หรื อจิตวิทยา
4. อัตราเงินเดือน
15,000 บาท/เดือน
5. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั ิงานต่างๆ ตามลักษณะงานของกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ดังนี้
5.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ จากการกระทาความผิดฐานการค้ามนุษย์
เป็ นประจาทุกเดือน
5.2 จัดทารายงานการประชุม
5.3 จัดทาเอกสารการประชุม
5.4 ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานและ/หรื อ ผู ้เ สี ย หายจากการค้า มนุ ษ ย์ ในการขอข้อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ
5.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ

5.6 ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือของกองทุนฯ
5.7 จัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็ นระบบ เพื่อรองรับการตรวจสอบ
5.8 จัดทาทะเบียนประวัติการขอรับเงินกองทุนฯ ของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
5.9 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ้ที่ ป ระสงค์ จ ะสมัค ร สามารถขอและยื่ น ใบสมัค รด้ว ยตนเองได้ที่ ฝ่ ายบริ ห ารทั่ว ไป กองต่ อ ต้า นการค้า มนุ ษ ย์
อาคารซี พีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400 หรื อโทรศัพท์สอบถาม รายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 0 2202 9070 ในวันและเวลาราชการ
6.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการยืน่ ใบสมัคร โดยรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาปริ ญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรี ยน จานวนอย่างล่ะ 1 ฉบับ
(4) รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 รู ป
(5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบสาคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
7. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ ารับการคัดเลือก กาหนด วัน เวลา สถานทีใ่ นการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก
7.1 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จะรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 11 -18 มกราคม 2562
7.2 ประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิทธิ เข้ารั บการคัดเลื อก ณ บอร์ ดประชามสัมพันธ์หน้ากองต่อต้านการค้ามนุ ษย์ (สถานที่ รับสมัคร)
ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. เป็ นต้นไป
8. การจัดทาสัญญาจ้ าง
ผู ้ที่ ก องต่ อ ต้า นการค้า มนุ ษ ย์จัด จ้า ง จะต้อ งท าสั ญ ญาจ้า งที่ ก องต่ อ ต้า นการค้า มนุ ษ ย์ก าหนด ทั้ง นี้ เป็ นไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

