ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป"นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ดวยสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ ประสงคจะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จาง
เป#นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ และสํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหล)มสัก เพื่อเพิ่มโอกาสการจางงานผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
แพร)ะระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และเป#น ไปตามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่
8 มิถุ น ายน พ.ศ. 2564 เรื่ อง ขอเสนอแนวทางการจัด สรรกรอบอั ต รากํ าลั งและกลไกการบริหารจั ดการ
พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช)วยเหลือผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร)ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)
ฉะนั้ น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนัก งานราชการ เรื่อง หลัก เกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญ ญาจางของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ)มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ)มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงารราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ลงวั น ที่ 26 กั น ยายน 2555 ประกอบกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2564 และหนั งสื อ
สํานักงานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สํานักงาน ก.พ. ด)วนที่สุด ที่ นร 1008.5/201 ลงวันที่
10 มินายน 2564 สํ านักงานคุ มประพฤติ จังหวัดเพชรบูรณ จึงประกาศรับ สมั ครบุค คลเพื่ อเลื อกสรรเป# น
พนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต)อไปนี้
๑. ชื่อกลุ&มงาน ตําแหน&ง และรายละเอียดการจ*างงาน
กลุ&มงานบริหารทั่วไป ตําแหน&งนักวิเคราะหนโยบายและแผน
อัตราค&าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ* าง นั บ ตั ้ ง แต) วั น ที ่ ทํา สั ญ ญาการจางเรีย บรอย และจางไม) เ กิน
วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ไม)มีการต)อสัญญาจาง
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
อัตราว)าง ..5.... อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหล)มสัก
อัตราว)าง ...2... อัตรา
เงื่อนไขการจ*าง โดยกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อช)วยเหลือผูไดรับผลกระทบจากสถานกาณการแพร)ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เป# นกรณี เฉพาะ เพื่ อกระตุ นเศรษฐกิจ และบรรเทาการว)างงานในระยะสั้ น (1 ปJ ) ซึ่ ง แตกต) างจากการจาง
พนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลังปกติ จึงกําหนดเงื่อนไขการจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี้
(1) เมื่อ สิ้น สุด ระยะเวลาการจาง ไม)เกิน วัน ที่ 30 กัน ยายน 2565 ซึ่ง ถือ เป#น
วันสิ้นสุดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตองยุบเลิกกรอบอัตรากําลังดังกล)าวทันที
(2) กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ หามมิใหเปลี่ยนแปลงกลุ)มงานใด ๆ
ทุกกรณี
2. กรอบ ...

-2(3) พนักงานราชการที่ไดรับการจางตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ถือเป#นการจางงานเฉพาะคราวเพื่อบรรเทาสถานการณการว)างงานในระยะสั้น ดังนี้ พนักงานราชการที่ไดรับ
การจางงานตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพาะกิจ ไม)สามารถเรียกรองหรือขอปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป#นบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น (ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานราชการตามกรอบ
ปกติหรือกรอบทดแทน) ได
(4) พนั ก งานราชการเฉพาะกิ จไดรับ ค)าตอบแทนในอั ตราแรกบรรจุข องกลุ) มงาน
บริหารทั่วไป ในอัตรา 18,000 บาทต)อเดือนตลอดสัญญาจางงาน
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งของผู*มีสิทธิสมัครเข*ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม)ต่ํากว)าสิบแปดปJ
(๓) ไม)เป#นบุคคลลมละลาย
(๔) ไม)เป#นผูมีกายทุพพลภาพจนไม)สามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไรความสามารถหรือ
จิตฟQRนเฟSอนไม)สมประกอบ หรือเป#นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว)าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไม)เป#นผูดํารงตําแหน)งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม) เป# น ผู เคยตองรับ โทษจํ าคุ กโดยคํ าพิ พ ากษาถึง ที่ สุ ดใหจํ าคุก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแต)เป#นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม)เป# นผู เคยถูก ลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล)ออกจากราชการ รัฐวิส าหกิ จ
หรือหน)วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผ)านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไม)เป#นขาราชการหรือลูกจาง
ของส) วนราชการ พนั ก งานหรื อลู กจางของหน) วยงานอื่ น ของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ หรื อพนั ก งานหรือลูก จางของ
ราชการส)วนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทยซึ่งแสดงว)าไม)เป#นโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ว)าดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
และออกใหไม)เกิน 1 เดือน และใบรายงานผลการตรวจ COVID-19 มายื่นดวย
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรไม)สามารถสมัครเขารับการเลือกสรรเป#นพนักงานราชการได
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝYายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑
และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง หามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข)งขัน
หรือสอบคัดเลือกอย)างคฤหัสถ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ
๓. การรับสมัคร จํานวน 2 ช&องทาง แนะนําให*สมัครทางอินเตอรเน็ต เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการสมัคร ลดการรวมตัวกัน และเพื่อเป"นการป6องกันการแพร&ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ดังนี้
3.1 สมัครทางอินเทอรเน็ต
ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต&วันที่
27 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 3 สิง หาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม)เวนวัน หยุด ราชการ ยกเว*น วัน ที่
3 สิง หาคม 2564 ระบบรับ สมั ครทางอิ น เทอรเน็ ต ปK ด ทํ าการเวลา 16.30 นาฬิ ก า โดยใหดํ าเนิ น การ
ตามขั้นตอน ดังต)อไปนี้
(1) เป\ดเว็บไซต...

-3(1) เป\ ด เว็ บ ไซตกรมคุ ม ประพฤติ https://www.probation.go.th > เลื อ ก
หัวข*อ“สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ”
(2) กรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
และ Upload รูปถ)ายหนาตรงไม)สวมหมวกและไม)สวมแว)นตาดํา ขนาดไม)เกิน 1 นิ้ว ซึ่งถ)ายไวไม)เกิน 1 ปJ
(นับถึงวันป\ดรับสมัคร)
(3) เมื่อยืนยันขอมูลแลว ระบบจะออกใบสมัครพรอมเลขที่ใบสมัคร
3.2 สมัครด*วยตนเอง
ผู ประสงคจะสมั ค รเขารั บ การเลื อ กสรร สามารถขอรั บ ใบสมั ค รไดที่ สํ า นั ก งาน
คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ จั ง ห วั ด เพ ช ร บู ร ณ ห รื อ ด า ว น โห ล ด ใบ ส มั ค ร ได ที่ เว็ บ ไซ ต ก รม คุ ม ป ระ พ ฤ ติ
https://www.probation.go.th “ข&าวประชาสัมพันธสมัครงาน/รับโอน/สมัครงาน รับโอนส&วนกลาง/สมัคร
งาน รับโอนส&วนภู มิ ภาค” และยื่ นใบสมั คร พรอมเอกสารประกอบการสมั คร ไดดวยตนเอง ณ สํ านั กงานคุ ม
ประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ ที่อยู) 160 หมู)ที่ 5 ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
โทรศัพท0-5672-0688-9 ตั้งแต)วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาราชการ
ระหว)างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา โดยผูสมัครตองปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางเฝfาระวัง
ปfองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผูสมัครจะตองยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) รูปถ)ายหนาตรง ไม)สวมหมวก และไม)สวมแว)นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ)ายไวไม)เกิน ๑ ปJ
(นับถึงวันที่รับสมัคร) จํานวน 1 รูป
(2) สําเนาหลักฐานการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว)าเป#นผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย)างละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ไม)สามารถ
นําหลักฐานการศึกษาดังกล)าวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยู)ภายในกําหนดวันป\ดรับสมัครมายื่น
แทนก็ได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช)น สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง)
สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม)ตรงกัน)
อย)างละ ๑ ฉบับ
สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขารับการเลือกสรรเขียนคํารับรองว)า “สําเนาถูกตอง”
และลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปJ กํากับไวในสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนาใหเรียบรอย
ทั้งนี้ การสมัครสอบทั้ง 2 ช&องทางไม&ต*องเสียค&าธรรมเนียมในการสมัครแต&อย&างใด
4. เอกสารและหลักฐานที่ต*องยื่นในวันสอบประเมินความรู*ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
4.1 กรณีสมัครทางอินเทอรเน็ต
(1) ใบสมัครสอบที่พิมพจากระบบสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Internet) พรอมทั้ง
ลงลายมือชื่อในใบสมัคร
(2) บั ต รประจํ าตั วประชาชน หรือบั ต รประจํ าตั วเจาหนาที่ ข องรัฐ หรือ บั ต รอื่ น ที่
ทางราชการออกให ซึ่งมีรูปถ)าย ชื่อ - สกุล หรือลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท)านั้น
(ฉบับจริง) และบัตรดังกล)าวตองยังไม)หมดอายุ
(3) สําเนา...
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(3) สําเนาหลักฐานการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว)าเป#นผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย)างละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ไม)สามารถ
นําหลักฐานการศึกษาดังกล)าวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ไดรับอนุ มัติป ริญ ญาบัต ร ซึ่งจะตองอยู)ภายในกําหนดวันป\ดรับสมัคร
มายื่นแทนก็ได
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช)น สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง)
สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม)ตรงกัน)
อย)างละ ๑ ฉบับ
สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขารับการเลือกสรรเขียนคํารับรองว)า “สําเนาถูกตอง”
และลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปJ กํากับไวในสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนาใหเรียบรอย
4.2 กรณีสมัครด*วยตนเอง
(1) ใหนําหลั กฐานลํ าดั บที่ การสมั ครที่พิ มพจากระบบสมั ครสอบทางอิน เทอรเน็ ต
(Internet)
(2) บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว เจาหนาที่ ข องรั ฐ หรื อ บั ต รอื่ น
ที่ ท างราชการออกให ซึ่ ง มี รู ป ถ) า ย ชื่ อ - สกุ ล หรื อ ลายมื อ ชื่ อ และมี เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 13 หลั ก
ระบุชัดเจนเท)านั้น (ฉบับจริง) และบัตรดังกล)าวตองยังไม)หมดอายุ
5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู สมั ค รเขารั บ การเลื อ กสรรตองรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเอง
ว) า เป#น ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน)งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอี ยดต) าง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้ งยื่น หลักฐานในการสมัครใหถู กตองครบถวนตรงตามความเป#น จริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบว)าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไม)ตรงหรือไม)
เป#นไปตามประกาศรับ สมัคร จะถือ ว)าผู สมัค รเขารับ การเลือกสรรเป#นผู ขาดคุณ สมบัติในการสมัค รครั้ง นี้
มาตั้งแต)ตน และถือว)าการรับสมัครและการไดรับการเลือกสรรครั้งนี้เป#นโมฆะสําหรับผูนั้น
6. ประกาศรายชื่อผู*มีสิทธิเข*ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
สํา นัก งานคุม ประพฤติจัง หวัด เพชรบูรณ จะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ขาสอบพรอม
กํา หนดวั น เวลาและสถานที่ ส อบ และระเบี ย บการสอบ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ และเว็บไซตกรมคุมประพฤติ https://www.probation.go.th
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการสอบ
สัมภาษณ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ ทั้งนี้ กําหนดวันสอบสัมภาษณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ตามสถานการณและมาตรการในการปf อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ จะแจงใหผูมีสิทธิ์สอบทราบก)อนวันสอบสัมภาษณ

8. เกณฑ...
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๘. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ จ ะถื อ ว) า เป# น ผู ที่ ผ) า นการเลื อ กสรรตองเป# น ผู ที่ ไดคะแนนในการประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม)ต่ํากว)ารอยละ ๖๐
การจั ด จางเป# นไปตามลํ าดั บ คะแนนรวมที่ ส อบได โดยจะเรี ยงลําดั บ ที่ ผู ไดคะแนนการ
ประเมิ น ความรู ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ มากไปหานอย หากไดคะแนนเท) า กั น ผู ที่ ไ ดรั บ
เลขประจําตัวสอบก)อนเป#นผูอยู)ในลําดับที่ดีกว)า
๙. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู*ผ&านการเลือกสรร
9.1 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ จะประกาศรายชื่อผูผ)านการเลือกสรรของ
แต) ล ะสั ง กั ด เรี ย งตามลํ า ดั บ คะแนนสอบ ณ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เพชรบู รณ และทาง
https://www.probation.go.th ภายในวั น ที่ 23 สิ งหาคม 2564 โดยบั ญ ชี รายชื่ อ ดั งกล) าวใหเป# น อั น
ยกเลิ กหรือสิ้น ผลลงเมื่อครบกําหนด 1 ปJ นั บตั้งแต)วันขึ้น บัญ ชี โดยไม)เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้
บัญชีดังกล)าวกําหนดใหใชสําหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจนี้เท)านั้น
9.2 กรณี ตํ า แหน) ง ว) า งลงระหว) า งปJ และยั ง ไม) ค รบกํ า หนดระยะเวลาการจาง 1 ปJ
สํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ จังหวัด เพชรบู รณ จะเรีย กผู ผ) านการเลือกสรรจากบั ญ ชี รายชื่ อ ผูผ) านการเลื อกสรร
ตามลํ าดั บ ก) อนหลั งนี้ ใชขึ้ น บั ญ ชี ไว แต) ทั้ งนี้ ระยะเวลาที่ เหลื ออยู) ต องไม)น อยกว) า 1 เดื อนก) อนครบกํ าหนด
ระยะเวลาการจาง 1 ปJ
๑๐. การจัดทําสัญญาจ*างผู*ผ&านการเลือกสรร
ผู ผ) า นการเลื อ กสรรจะตองทํ า สั ญ ญาจางตามที่ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ เพชรบู ร ณ
กําหนดไวและตามอัตราค)าจางที่กําหนดไวทั้งนี้ จะดําเนินการจัดจางเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณเป#นที่
เรีย บรอยแลว โดยกรมคุม ประพฤติจ ะแจงใหทราบหลังจากการประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผ)านการ
เลือกสรรอีกครั้งหนึ่ง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ กรมคุมประพฤติ ดําเนินการเลือกสรรดวยความ
โปร)งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางว)าสามารถช)วยเหลือใหท)านไดรับการเลือกสรร หรือมี
พฤติก ารณในทํานองเดี ยวกั นนี้โปรดอย)าไดหลงเชื่อและ แจงใหผูอํานวยการสํานั กงานคุ มประพฤติจังหวัด
เพชรบูรณ และอธิบดีกรมคุมประพฤติทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(ลงชื่อ)

ชิด ปาคํามา
(นายชิด ปาคํามา)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบทายประกาศ 1/2
รายละเอียดของตําแหน&ง
ตําแหน&งนักวิเคราะหนโยบายและแผน
กลุ&มงานบริหารทั่วไป
1. อัตราว&าง
1.1 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
อัตราว)าง...5....อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหล)มสัก
อัตราว)าง...2..อตั รา
2. อัตราค&าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
3. ระยะเวลาการจ* า ง นั บ ตั้ ง แต) วั น ที่ ทํา สั ญ ญาการจางเรี ย บรอย และจางไม) เ กิ น
วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ไม)มีการต)อสัญญาจาง
4. สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว)าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยยกเวนเฉพาะสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย)างอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
6. หน* า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู ปฏิ บั ติ ง านระดั บ ตน ที่ ต องใชความรู
ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ดานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยการรวบรวมศึกษา วิเคราะห วิจัย และประมวลแผน
เสนอขอคิดเห็น เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมของหน)วยงาน และเร)งรัด ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน/โครงการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ดําเนินงานดานสถิติ ร)วมจัดทําและ
วิเคราะหงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
(2) สนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการของหน)วยงาน เช)น งานกิจกรรม/โครงการ
ในการแกไขฟSyนฟู การบริการสังคม และการสงเคราะหในภาพรวมของสํานักงาน ศูนยประสานงานและส)งเสริม
การมี งานทํ า สถานที่ เพื่ อการสงเคราะห หรื อบานกึ่ งวิ ถี โครงการรณรงค ปf องกั น และแกไขปQ ญหายาเสพติ ด
(TO BE NUMBER ONE) โครงการโรงเรียนยุติ ธรรมอุปถัม ภ ศูนยขวัญ แผ)น ดิน โครงการต)าง ๆ ตามนโยบาย
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดําเนินการร)วมกันทั้งหน)วยงาน
(3) สนั บ สนุ น ดานการส) ง เสริ ม การมี ส) ว นร) ว มและการบู ร ณาการกั บ หน) ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข)ายยุติธรรมชุมชนในภาพรวมของหน)วยงาน
(4) สนับสนุนงานบริหารงานทั่วไปของหน)วยงาน เช)น งานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานประชุม งานดานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑการเลือกสรร
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๑. ความรูเกี่ย วกับ กรมคุ มประพฤติ ไดแก) วิสั ยทั ศน บทบาทภารกิ จ
อํานาจหนาที่ กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่นๆ
๒. ความรูเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ปJ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม)บทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศดานการบริหารราชการแผ)นดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห) งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ แผนยุ ท ธศาสตรและแผนปฏิ บั ติ ราชการ
กระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ นโยบายของรัฐมนตรีว)าการ
กระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมคุมประพฤติ
3. หลั ก แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การทํ า งานร) ว มกั บ ชุ ม ชน และการส) ง เสริ ม
การมีส)วนร)วมของชุมชนและภาคประชาชนกับภารกิจงานคุมประพฤติ
4. ประสบการณที่ เป# น ประโยชนต) อ การปฏิ บั ติ ง าน ประวั ติ ส) วนตั ว
ท)วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบ มนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพ
5. ทักษะที่จําเป#นสําหรับการปฏิบัติงานและความสามารถพิเศษอื่นๆ
เช)น คอมพิวเตอร ภาษาต)างประเทศ เป#นตน

คะแนนเต็ม
๑๐๐

วิธีการประเมิน
พิจารณาจากใบสมัคร
และการสอบสัมภาษณ

(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป"นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ดวยสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ ประสงคจะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จาง
เป#นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ และสํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหล)มสัก เพื่อเพิ่มโอกาสการจางงานผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
แพร)ะระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และเป#น ไปตามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่
8 มิถุ น ายน พ.ศ. 2564 เรื่ อง ขอเสนอแนวทางการจัด สรรกรอบอั ต รากํ าลั งและกลไกการบริหารจั ดการ
พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช)วยเหลือผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร)ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)
ฉะนั้ น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนัก งานราชการ เรื่อง หลัก เกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญ ญาจางของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ)มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ)มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงารราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ลงวั น ที่ 26 กั น ยายน 2555 ประกอบกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2564 และหนั งสื อ
สํานักงานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สํานักงาน ก.พ. ด)วนที่สุด ที่ นร 1008.5/201 ลงวันที่
10 มินายน 2564 สํ านักงานคุ มประพฤติ จังหวัดเพชรบูรณ จึงประกาศรับ สมั ครบุค คลเพื่ อเลื อกสรรเป# น
พนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต)อไปนี้
๑. ชื่อกลุ&มงาน ตําแหน&ง และรายละเอียดการจ*างงาน
กลุ&มงานบริหารทั่วไป ตําแหน&งนักวิเคราะหนโยบายและแผน
อัตราค&าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ* าง นั บ ตั ้ ง แต) วั น ที ่ ทํา สั ญ ญาการจางเรีย บรอย และจางไม) เ กิน
วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ไม)มีการต)อสัญญาจาง
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
อัตราว)าง ..5.... อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหล)มสัก
อัตราว)าง ...2... อัตรา
เงื่อนไขการจ*าง โดยกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อช)วยเหลือผูไดรับผลกระทบจากสถานกาณการแพร)ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เป# นกรณี เฉพาะ เพื่ อกระตุ นเศรษฐกิจ และบรรเทาการว)างงานในระยะสั้ น (1 ปJ ) ซึ่ ง แตกต) างจากการจาง
พนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลังปกติ จึงกําหนดเงื่อนไขการจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี้
(5) เมื่อ สิ้น สุด ระยะเวลาการจาง ไม)เกิน วัน ที่ 30 กัน ยายน 2565 ซึ่ง ถือ เป#น
วันสิ้นสุดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตองยุบเลิกกรอบอัตรากําลังดังกล)าวทันที
(6) กรอบ...
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(7) กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ หามมิใหเปลี่ยนแปลงกลุ)มงานใด ๆ
ทุกกรณี
(8) พนักงานราชการที่ไดรับการจางตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ถือเป#นการจางงานเฉพาะคราวเพื่อบรรเทาสถานการณการว)างงานในระยะสั้น ดังนี้ พนักงานราชการที่ไดรับ
การจางงานตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพาะกิจ ไม)สามารถเรียกรองหรือขอปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป#นบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น (ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานราชการตามกรอบ
ปกติหรือกรอบทดแทน) ได
(9) พนั ก งานราชการเฉพาะกิ จไดรับ ค)าตอบแทนในอั ตราแรกบรรจุข องกลุ) มงาน
บริหารทั่วไป ในอัตรา 18,000 บาทต)อเดือนตลอดสัญญาจางงาน
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งของผู*มีสิทธิสมัครเข*ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม)ต่ํากว)าสิบแปดปJ
(๓) ไม)เป#นบุคคลลมละลาย
(๔) ไม)เป#นผูมีกายทุพพลภาพจนไม)สามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไรความสามารถหรือ
จิตฟQRนเฟSอนไม)สมประกอบ หรือเป#นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว)าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไม)เป#นผูดํารงตําแหน)งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม) เป# น ผู เคยตองรับ โทษจํ าคุ กโดยคํ าพิ พ ากษาถึง ที่ สุ ดใหจํ าคุก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแต)เป#นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม)เป# นผู เคยถูก ลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล)ออกจากราชการ รัฐวิส าหกิ จ
หรือหน)วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผ)านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไม)เป#นขาราชการหรือลูกจาง
ของส) วนราชการ พนั ก งานหรื อลู กจางของหน) วยงานอื่ น ของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ หรื อพนั ก งานหรือลูก จางของ
ราชการส) วนทองถิ่ น และจะตองนํ าใบรับรองแพทยซึ่งแสดงว) าไม) เป# นโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ว)าดวยโรค พ.ศ.
๒๕๕๓ และออกใหไม)เกิน 1 เดือน และใบรายงานผลการตรวจ COVID-19 มายื่นดวย
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรไม)สามารถสมัครเขารับการเลือกสรรเป#นพนักงานราชการได
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝYายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑
และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง หามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข)งขัน
หรือสอบคัดเลือกอย)างคฤหัสถ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ
๓. การรับสมัคร จํานวน 2 ช&องทาง ดังนี้
3.1 สมัครทางอินเทอรเน็ต
ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต&วันที่
27 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 3 สิง หาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม)เวนวัน หยุด ราชการ ยกเว*น วัน ที่
3 สิง หาคม 2564 ระบบรับ สมั ครทางอิ น เทอรเน็ ต ปK ด ทํ าการเวลา 16.30 นาฬิ ก า โดยใหดํ าเนิ น การ
ตามขั้นตอน ดังต)อไปนี้
(1) เป\ดเว็บไซต...

-3(1) เป\ ด เว็ บ ไซตกรมคุ ม ประพฤติ https://www.probation.go.th > เลื อ ก
หัวข*อ“สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ”
(2) กรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
และ Upload รูปถ)ายหนาตรงไม)สวมหมวกและไม)สวมแว)นตาดํา ขนาดไม)เกิน 1 นิ้ว ซึ่งถ)ายไวไม)เกิน 1 ปJ
(นับถึงวันป\ดรับสมัคร)
(3) เมื่อยืนยันขอมูลแลว ระบบจะออกใบสมัครพรอมเลขที่ใบสมัคร
3.2 สมัครด*วยตนเอง
ผู ประสงคจะสมั ค รเขารั บ การเลื อ กสรร สามารถขอรั บ ใบสมั ค รไดที่ สํ า นั ก งาน
คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ จั ง ห วั ด เพ ช ร บู ร ณ ห รื อ ด า ว น โห ล ด ใบ ส มั ค ร ได ที่ เว็ บ ไซ ต ก รม คุ ม ป ระ พ ฤ ติ
https://www.probation.go.th “ข&าวประชาสัมพันธสมัครงาน/รับโอน/สมัครงาน รับโอนส&วนกลาง/สมัคร
งาน รับโอนส&วนภู มิ ภาค” และยื่ นใบสมั คร พรอมเอกสารประกอบการสมั คร ไดดวยตนเอง ณ สํ านั กงานคุ ม
ประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ ที่อยู) 160 หมู)ที่ 5 ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
โทรศัพท0-5672-0688-9 ตั้งแต)วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาราชการ
ระหว)างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา โดยผูสมัครตองปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางเฝfาระวัง
ปfองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผูสมัครจะตองยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(5) รูปถ)ายหนาตรง ไม)สวมหมวก และไม)สวมแว)นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ)ายไวไม)เกิน ๑ ปJ
(นับถึงวันที่รับสมัคร) จํานวน 1 รูป
(6) สําเนาหลักฐานการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว)าเป#นผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย)างละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ไม)สามารถ
นําหลักฐานการศึกษาดังกล)าวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยู)ภายในกําหนดวันป\ดรับสมัครมายื่น
แทนก็ได
(7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(8) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช)น สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง)
สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม)ตรงกัน)
อย)างละ ๑ ฉบับ
สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขารับการเลือกสรรเขียนคํารับรองว)า “สําเนาถูกตอง”
และลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปJ กํากับไวในสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนาใหเรียบรอย
ทั้งนี้ การสมัครสอบทั้ง 2 ช&องทางไม&ต*องเสียค&าธรรมเนียมในการสมัครแต&อย&างใด
4. เอกสารและหลักฐานที่ต*องยื่นในวันสอบประเมินความรู*ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
4.1 กรณีสมัครทางอินเทอรเน็ต
(6) ใบสมัครสอบที่พิมพจากระบบสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (Internet) พรอมทั้ง
ลงลายมือชื่อในใบสมัคร
(7) บั ต รประจํ าตั วประชาชน หรือบั ต รประจํ าตั วเจาหนาที่ ข องรัฐ หรือ บัต รอื่ น ที่
ทางราชการออกให ซึ่งมีรูปถ)าย ชื่อ - สกุล หรือลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท)านั้น
(ฉบับจริง) และบัตรดังกล)าวตองยังไม)หมดอายุ
(3) สําเนา...
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(8) สําเนาหลักฐานการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว)าเป#นผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย)างละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ไม)สามารถ
นําหลักฐานการศึกษาดังกล)าวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ไดรับอนุ มัติป ริญ ญาบัต ร ซึ่งจะตองอยู)ภายในกําหนดวันป\ดรับสมัคร
มายื่นแทนก็ได
(9) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(10) สํ าเนาหลักฐานอื่ น ๆ เช) น สําเนาใบสํ าคั ญ การสมรส (เฉพาะผู สมั ครสอบเพศ
หญิง) สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม)
ตรงกัน) อย)างละ ๑ ฉบับ
สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขารับการเลือกสรรเขียนคํารับรองว)า “สําเนาถูกตอง”
และลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปJ กํากับไวในสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนาใหเรียบรอย
4.3 กรณีสมัครด*วยตนเอง
(3) ใหนําหลั กฐานลํ าดั บที่ การสมั ครที่พิ มพจากระบบสมั ครสอบทางอิน เทอรเน็ ต
(Internet)
(4) บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว เจาหนาที่ ข องรั ฐ หรื อ บั ต รอื่ น
ที่ ท างราชการออกให ซึ่ ง มี รู ป ถ) า ย ชื่ อ - สกุ ล หรื อ ลายมื อ ชื่ อ และมี เลขประจํ า ตั ว ประชาชน 13 หลั ก
ระบุชัดเจนเท)านั้น (ฉบับจริง) และบัตรดังกล)าวตองยังไม)หมดอายุ
5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู สมั ค รเขารั บ การเลื อ กสรรตองรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเอง
ว) า เป#น ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน)งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอี ยดต) าง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้ งยื่น หลักฐานในการสมัครใหถู กตองครบถวนตรงตามความเป#น จริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบว)าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไม)ตรงหรือไม)
เป#นไปตามประกาศรับ สมัคร จะถือ ว)าผู สมัค รเขารับ การเลือกสรรเป#นผู ขาดคุณ สมบัติในการสมัค รครั้ง นี้
มาตั้งแต)ตน และถือว)าการรับสมัครและการไดรับการเลือกสรรครั้งนี้เป#นโมฆะสําหรับผูนั้น
6. ประกาศรายชื่อผู*มีสิทธิเข*ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
สํา นัก งานคุม ประพฤติจัง หวัด เพชรบูรณ จะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ขาสอบพรอม
กํา หนดวั น เวลาและสถานที่ ส อบ และระเบี ย บการสอบ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ และเว็บไซตกรมคุมประพฤติ https://www.probation.go.th
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการสอบ
สัมภาษณ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ ทั้งนี้ กําหนดวันสอบสัมภาษณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ตามสถานการณและมาตรการในการปf อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ จะแจงใหผูมีสิทธิ์สอบทราบก)อนวันสอบสัมภาษณ

8. เกณฑ...
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๘. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ จ ะถื อ ว) า เป# น ผู ที่ ผ) า นการเลื อ กสรรตองเป# น ผู ที่ ไดคะแนนในการประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม)ต่ํากว)ารอยละ ๖๐
การจั ด จางเป# นไปตามลํ าดั บ คะแนนรวมที่ ส อบได โดยจะเรี ยงลําดั บ ที่ ผู ไดคะแนนการ
ประเมิ น ความรู ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ มากไปหานอย หากไดคะแนนเท) า กั น ผู ที่ ไ ดรั บ
เลขประจําตัวสอบก)อนเป#นผูอยู)ในลําดับที่ดีกว)า
๙. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู*ผ&านการเลือกสรร
9.1 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ จะประกาศรายชื่อผูผ)านการเลือกสรรของ
แต) ล ะสั ง กั ด เรี ย งตามลํ า ดั บ คะแนนสอบ ณ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เพชรบู รณ และทาง
https://www.probation.go.th ภายในวั น ที่ 23 สิ งหาคม 2564 โดยบั ญ ชี รายชื่ อ ดั งกล) าวใหเป# น อั น
ยกเลิ กหรือสิ้น ผลลงเมื่อครบกําหนด 1 ปJ นั บตั้งแต)วันขึ้น บัญ ชี โดยไม)เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้
บัญชีดังกล)าวกําหนดใหใชสําหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจนี้เท)านั้น
9.2 กรณี ตํ า แหน) ง ว) า งลงระหว) า งปJ และยั ง ไม) ค รบกํ า หนดระยะเวลาการจาง 1 ปJ
สํ านั ก งานคุ ม ประพฤติ จังหวัด เพชรบู รณ จะเรีย กผู ผ) านการเลือกสรรจากบั ญ ชี รายชื่ อ ผู ผ) านการเลื อกสรร
ตามลํ าดั บ ก) อนหลั งนี้ ใชขึ้ น บั ญ ชี ไว แต) ทั้ งนี้ ระยะเวลาที่ เหลื ออยู) ต องไม)น อยกว) า 1 เดื อนก) อนครบกํ าหนด
ระยะเวลาการจาง 1 ปJ
๑๐. การจัดทําสัญญาจ*างผู*ผ&านการเลือกสรร
ผู ผ) า นการเลื อ กสรรจะตองทํ า สั ญ ญาจางตามที่ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ เพชรบู ร ณ
กําหนดไวและตามอัตราค)าจางที่กําหนดไวทั้งนี้ จะดําเนินการจัดจางเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณเป#นที่
เรีย บรอยแลว โดยกรมคุม ประพฤติจ ะแจงใหทราบหลังจากการประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผ)านการ
เลือกสรรอีกครั้งหนึ่ง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ กรมคุมประพฤติ ดําเนินการเลือกสรรดวยความ
โปร)งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางว)าสามารถช)วยเหลือใหท)านไดรับการเลือกสรร หรือมี
พฤติก ารณในทํานองเดี ยวกั นนี้โปรดอย)าไดหลงเชื่อและ แจงใหผูอํานวยการสํานั กงานคุ มประพฤติจังหวัด
เพชรบูรณ และอธิบดีกรมคุมประพฤติทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(ลงชื่อ)
(นายชิด ปาคํามา)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ
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รายละเอียดของตําแหน&ง
ตําแหน&งนักวิเคราะหนโยบายและแผน
กลุ&มงานบริหารทั่วไป
1. อัตราว&าง
1.1 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
อัตราว)าง...5....อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหล)มสัก
อั ต ราว) า ง....
2...อัตรา
2. อัตราค&าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
3. ระยะเวลาการจ* า ง นั บ ตั้ ง แต) วั น ที่ ทํา สั ญ ญาการจางเรี ย บรอย และจางไม) เ กิ น
วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ไม)มีการต)อสัญญาจาง
4. สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว)าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยยกเวนเฉพาะสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย)างอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
6. หน* า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู ปฏิ บั ติ ง านระดั บ ตน ที่ ต องใชความรู
ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ดานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยการรวบรวมศึกษา วิเคราะห วิจัย และประมวลแผน
เสนอขอคิดเห็น เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมของหน)วยงาน และเร)งรัด ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน/โครงการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ดําเนินงานดานสถิติ ร)วมจัดทําและ
วิเคราะหงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
(2) สนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการของหน)วยงาน เช)น งานกิจกรรม/โครงการ
ในการแกไขฟSyนฟู การบริการสังคม และการสงเคราะหในภาพรวมของสํานักงาน ศูนยประสานงานและส)งเสริม
การมี งานทํ า สถานที่ เพื่ อการสงเคราะห หรื อบานกึ่ งวิ ถี โครงการรณรงค ปf องกั น และแกไขปQ ญหายาเสพติ ด
(TO BE NUMBER ONE) โครงการโรงเรียนยุติ ธรรมอุปถัม ภ ศูนยขวัญ แผ)น ดิน โครงการต)าง ๆ ตามนโยบาย
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดําเนินการร)วมกันทั้งหน)วยงาน
(3) สนั บ สนุ น ดานการส) ง เสริ ม การมี ส) ว นร) ว มและการบู ร ณาการกั บ หน) ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข)ายยุติธรรมชุมชนในภาพรวมของหน)วยงาน
(4) สนับสนุนงานบริหารงานทั่วไปของหน)วยงาน เช)น งานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานประชุม งานดานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑการเลือกสรร
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๑. ความรูเกี่ย วกับ กรมคุ มประพฤติ ไดแก) วิสั ยทั ศน บทบาทภารกิ จ
อํานาจหนาที่ กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่นๆ
๒. ความรูเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ปJ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม)บทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศดานการบริหารราชการแผ)นดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห) งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ แผนยุ ท ธศาสตรและแผนปฏิ บั ติ ราชการ
กระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ นโยบายของรัฐมนตรีว)าการ
กระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมคุมประพฤติ
3. หลั ก แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การทํ า งานร) ว มกั บ ชุ ม ชน และการส) งเสริ ม
การมีส)วนร)วมของชุมชนและภาคประชาชนกับภารกิจงานคุมประพฤติ
4. ประสบการณที่ เป# น ประโยชนต) อ การปฏิ บั ติ ง าน ประวั ติ ส) วนตั ว
ท)วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบ มนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพ
5. ทักษะที่จําเป#นสําหรับการปฏิบัติงานและความสามารถพิเศษอื่นๆ
เช)น คอมพิวเตอร ภาษาต)างประเทศ เป#นตน

คะแนนเต็ม
๑๐๐

วิธีการประเมิน
พิจารณาจากใบสมัคร
และการสอบสัมภาษณ

