
 

ประกาศสถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย 

เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน 

 ………………………………………………  

 

    ด้วยสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที ่

เพ่ือปฏิบัติงานให้กับสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑. สังกัด ต าแหน่งงานที่จะรับสมัคร   

1.1 ต าแหน่งผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมและการมีส่วนร่วม 
(Senior Manager, Social Partnership and Public Engagement) สังกัด ส ำนักส่งเสริมข้อก ำหนดกรุงเทพ

และกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิด จ านวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่) 

   1.2 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคลด้านการเรียนรู้และพัฒนา (HR Officer - 
Learning & Development) สังกัด ส านักอ านวยการพิเศษ (เจ้าหน้าที่) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
                        ๒. คุณสมบัติของท่ัวไปของผู้สมัคร 

   ๒.๑ ได้รับปริญญาตรีขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือในสาขาวิชา

ที่สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

   ๒.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 

   ๒.3 สามารถท างานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 

   ๒.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

   ๒.5 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

   ๒.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง   

            ๒.7 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจ 

ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 

๓. การรับสมัคร 

   ๓.๑ ส่งจดหมายน า (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุต าแหน่ง

ที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org หรือ www.tijthailand.org ตั้งแต่วันที่13  – 27 กันยายน 

2564          



 

   ๓.๒ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพ่ือเข้ารับ 
การสอบคัดเลือกเท่านั้น   

  4. เงื่อนไขการคัดเลือก 

   4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายน า 

(Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสม

เบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น 

   4.2 คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกล าดับต่อไปโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

  5. เงื่อนไขการจ้าง 

    5.1 เจ้าหน้าที ่

         (1 )  สัญญาฉบับแรกเป็นสัญญาทดลองปฏิบัติ ง านระยะเวลา ๖ เดื อน  

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีและการท าสัญญาฉบับต่อไปตามระเบียบสถาบัน 

         (2) สวัสดิการและประโยชน์อื่นเป็นไปตามระเบียบสถาบัน 

         (3) อัตราเงินเดือนข้ึนอยู่กับความสามารถและประสบการณ์     

  

              ประกาศ ณ วันที่    ๑๓   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

(นายพิเศษ สอาดเย็น) 
ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

works Sons



JOB DESCRIPTION 
ชื่อต ำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมและการมีส่วนร่วม (Senior Manager, Social 
Partnership and Public Engagement) 

สังกัด : ส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 

ระดับชั้นงำน : 14 กลุ่มงำน : Academic 

สำยกำรบังคับบัญชำ :  
ผู้บังคับบัญชา : ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด 
ผู้ใต้บังคับบัญชา : -  
ส ำนักส่งเสริมข้อก ำหนดกรุงเทพและกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิด หรือ OBR มุ่งเป้าหมายในการสนับสนุนกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ให้ความส าคัญกับเพศสภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยค านึงถึงสิทธิ  
ของผู้ต้องขัง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อก าหนดสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง อันได้แก่ ข้อก าหนดสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าความผิดหญิง หรือ ข้อก าหนดกรุงเทพ 
และข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก าหนดเนลสัน แมนเดลา) รวมทั้งมาตรฐานและ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ OBR ยังด าเนินงานส่งเสริมการใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังและสนับสนุนการคืน
สู่สังคมของผู้ต้องขัง เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า และเสริมสร้างสังคมส าหรับทุกคน 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก : 

1.วางแผนยุทธศาสตร์และบริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังและการกลับคืนสู่สังคมของ
ผู้พ้นโทษ โดยรับผิดชอบด้านการบริหารงบประมาณ ด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนควบคุมคุณภาพการด าเนินโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า และประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 

2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพัฒนาโมเดลธุรกิจส าหรับกิจการเพ่ือสังคมด้านการจ้างงานผู้พ้นโทษ (Social 
Reintegration Partnership Model) รวมทั้งออกแบบแผนการด าเนินการระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับภารกิจ กรอบการด าเนินงาน โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างรายได้ และภาคีน าร่อง 

3.สนับสนุนการออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆ ของสถาบันฯ ด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพและ
ทักษะให้แก่เยาวชนที่กระท าผิด รวมทั้งการเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  

4.สร้างความร่วมมือกับและรักษาพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ทางสังคมและสร้างโอกาสแก่กลุ่มผู้เปราะบางในกระบวนการยุติธรรม 

5.ออกแบบกระบวนการประสานงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และสื่อมวลชน เพ่ือสร้างการ
มีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพของผู้ต้องขัง การสร้างทัศนะคติที่ดีในสังคม และการ
สนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมหลังพ้นโทษอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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6.ออกแบบกระบวนการสื่อสารเพ่ือรับทราบถึงความคาดหวังและข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการรับผู้พ้น
โทษเข้าสู่ตลาดแรงงานและสังคม และน าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแนวทางการด าเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.น าเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  อย่างมืออาชีพ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการของส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด ตลอดจนแสวงหาภาคี
เครือข่ายเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

8.วางแผนและบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กรอบการด าเนินงาน ตลอดจน
ออกแบบแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของโครงการ และสื่อสารความก้าวหรือบทเรียนจาก
โครงการอย่างเป็นระบบ 

9.วางแผนด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนติดตามและตรวจสอบให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง 

10.จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบกรมราชทัณฑ์ หลักเกณฑ์ทางภาษี และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอา ชีพ
ผู้ต้องขังและการจ้างงานผู้พ้นโทษในประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติเรื่องนี้ในต่างประเทศ และท าให้ข้อมูลดังกล่าวเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  

11.จัดท าฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ อาทิ 

 11.1 การด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังและการกลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นโทษ  

          11.2 การพัฒนาโมเดลธุรกิจส าหรับกิจการเพ่ือสังคมด้านการจ้างงานผู้พ้นโทษ (Social Reintegration 
Partnership Model)  

          11.3 โครงการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

12.  จัดท าชุดข้อมูล อาทิ เอกสาร บทความ และสถิติ เพ่ือใช้ในการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกลุ่มผู้
เปราะบางในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชนที่กระท าผิด และผู้พ้นโทษ 

13.  สนับสนุนการด าเนินโครงการศึกษาวิจัย การฝึกอบรม และการสัมมนา เพ่ือส่งเสริมการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพ ข้อ
ก าหนดเนลสันแมนเดลา และการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด  

14. รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเปราะบางและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกคนที่เข้าร่วมโครงการอย่างเป็น
ความลับ โดยจะต้องไม่เปิดเผยภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจาก
สถาบันฯ  

15.  สนับสนุนการด าเนินงานอื่นใดของสถาบันฯ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



JOB DESCRIPTION 
คุณสมบัติประจ ำต ำแหน่งงำน : 

• ระดับปริญญาตรีขึ้นไปใน สาขาบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป/กฎหมาย/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/ 
สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  

• ประสบการณ์:  6 ปีขึ้นไป ด้าน : บริหารจัดการโครงการ บริหารงบประมาณ ประสานงานเครือข่าย หรืองาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

• การเปิดรับต่อข้อมูลใหม่ๆ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learner) เพ่ือให้มีข้อมูลที่รอบด้าน โดยเฉพาะเรื่อง
การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด มาตรฐานระหว่างประเทศ และแนวปฏิบัติที่น่าสนใจด้านการจ้างงานผู้พ้นโทษ 

• ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนอย่างเป็นระบบ (analytical and strategic planning) โดยยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

• การสื่อสารบนข้อมูลที่เพียงพอ เป็นระบบ โดยมีขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจน (good communication)  

• การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และการประสานกับเครือข่ายอย่างเป็นมืออาชีพ เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
(coordination and management skill) 

• การท างานเป็นทีมและการสื่อสารที่ดีภายในทีมและองค์กร (team player)  

• การเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลและข้อมูลอันเป็นความลับ โดยเฉพาะของกลุ่มเปราะบาง (respect of 
privacy and confidentiality) 

ปรับปรุงล่าสุด    วันที่ 10 สิงหาคม 2564 
 

 
 


