ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบสารสนเทศ แก้ไขปัญหาคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น ให้ กั บ ผู้ ใ ช้ ง าน ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆเพื่ อ ตรวจสอบบ ารุ ง รั ก ษา ระบบ
สารสนเทศของศูนย์ช่วยเหลือสังคม

คุณสมบัติ
๑. เป็นผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อ สาขาอื่ น ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นในวิ ช าคอมพิ ว เต อร์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๖ หน่วยกิต หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกั บ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์ แ วร์ สามารถวิ เ คราะห์ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ระบบข้ อ มู ล สา รสนเทศ
และประสานงานกับเครือข่ายเพื่อตรวจสอบบ่ารุงรักษาระบบสารสนเทศของศูนย์ช่วยเหลือสัง คม
๓. สามารถแก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมสามารถใช้งานโปรแกรมด้านมัลติ มีเดีย เบื้องต้น
๔. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint Infographics เป็นต้น

กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัคร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศั ตรู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประสานความร่วมมือ ๐ ๒๖๕๙ ๖๕๓๑, ๐ ๒๖๕๙ ๖๓๕๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันอังคาร ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/เบาะแสปัญหาสังคม/ให้คาปรึกษาแนะนาประสานส่ ง ต่ อผู้ ป ระสบปั ญ หาและให้ บ ริ การช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบปัญหาสังคมอื่นๆ
คุณสมบัติ
๑. เป็นผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่ า กว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นคณะหรื อ สาขาวิ ช าด้ า นสั งคมสงเคราะห์ จิ ต วิ ท ยา พั ฒ นาสั งคม
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๓ ปี แต่ไม่เกิน ๖๕ ปี
๓. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint Infographic เป็นต้น
๔. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสาร มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต่าแหน่งงาน
กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัคร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประสานความร่วมมือ ๐ ๒๖๕๙ ๖๕๓๑, ๐ ๒๖๕๙ ๖๓๕๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันอังคาร ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอานวยการ จานวน ๑ อัตรา
งานสารบรรณและงานธุรการ จัดท่าหนังสือราชการ งานตามระเบี ยบบริ ห ารงานบุ ค คล งานดู แลระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศในการปฏิบัติงานของงานสถานที่และพัสดุ จัดประชุม ศปก.พม.จัดประชุมเวรอ่านวยการประจ่าวัน
คุณสมบัติ
๑. เป็นผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาหากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี เช่น โปรแกรม Microsoft.Word Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint, Infographics เป็นต้น
๓. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสาร มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต่าแหน่งงาน
กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัคร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศั ตรู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประสานความร่วมมือ ๐ ๒๖๕๙ ๖๕๓๑, ๐ ๒๖๕๙ ๖๓๕๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันอังคาร ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
และเจ้าหน้าศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ่านวน ๒ รูป
๒. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน
๓. ส่าเนาทะเบียนบ้าน
๔. ส่าเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองที่อนุมัติ
โดยสภามหาวิทยาลัย
๕. ส่าเนาระเบียนผลการเรีย น
๖. ใบรับรองแพทย์
๗. ส่าเนาใบส่าคัญทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)

กาหนดวันเวลา และสถานที่สอบ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์
ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

