
 
 

(ส ำเนำ) 

ประกำศส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ 

 
ด้วยส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำน

รำชกำรเฉพำะกิจ เพ่ือปฏิบัติงำนในส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ และส ำนักงำนคุมประพฤติ                 
จังหวัดบุรีรัมย์ สำขำนำงรอง เพ่ือเพ่ิมโอกำสกำรจ้ำงงำนผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด       
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8  มิถุนำยน                 
พ.ศ. 2564 เรื่อง ข้อเสนอแนวทำงกำรจัดสรรกรอบอัตรำก ำลังและกลไกกำรบริหำรจัดกำรพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ              
เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร 
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2552 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรก ำหนด
ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำนและกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554  
ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำน
และคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำนและกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
ลงวันที่ 26 กันยำยน 2555 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2564 และหนังสือ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด  ที่ นร 1008.5/201 ลงวันที่ 
10 มินำยน 2564 ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำน
รำชกำรเฉพำะกิจ โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บำท  
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ท ำสัญญำกำรจ้ำง เรียบร้อย และจ้ำงไม่เกิน

วันที่ 30 กันยำยน 2565 ทั้งนี้ ไม่มีกำรต่อสัญญำจ้ำง  

1.1 ส ำนักงำนคมุประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์   อัตรำว่ำง   5 อัตรำ  
                                  - ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สำขำนำงรอง อัตรำว่ำง   2 อัตรำ 

เงื่อนไขการจ้าง โดยกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019(COVID-19) 
เป็นกรณีเฉพำะ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทำกำรว่ำงงำนในระยะสั้น (1  ปี) ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรจ้ำง
พนักงำนรำชกำรตำมกรอบอัตรำก ำลังปกติ จึงก ำหนดเงื่อนไขกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ ดังนี้ 

(1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรจ้ำง ไม่เกินวันที่ 30 กันยำยน 2565 ซึ่งถือเป็น
วันสิ้นสุดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ ต้องยุบเลิกกรอบอัตรำก ำลังดังกล่ำวทันที 

(2) กรอบ... 
 
 
. 
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(2) กรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ ห้ำมมิให้เปลี่ยนแปลงกลุ่มงำนใด ๆ 

ทุกกรณ ี
(3) พนักงำนรำชกำรที่ได้รับกำรจ้ำงตำมกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ

ถือเป็นกำรจ้ำงงำนเฉพำะครำวเพ่ือบรรเทำสถำนกำรณ์กำรว่ำงงำนในระยะสั้น ดังนี้ พนักงำนรำชกำรที่ได้รับ
กำรจ้ำงงำนตำมกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรเพำะกิจ ไม่สำมำรถเรียกร้องหรือขอปรับเปลี่ยนสถำนภำพ
เป็นบุคลำกรภำครัฐประเภทอ่ืน (ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว หรือพนักงำนรำชกำรตำมกรอบ
ปกติหรือกรอบทดแทน) ได้ 

(4) พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจได้รับค่ำตอบแทนในอัตรำแรกบรรจุของกลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป ในอัตรำ 18,000 บำทต่อเดือนตลอดสัญญำจ้ำงงำน 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)  มีสัญชำติไทย 
(๒)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หรือไร้ควำมสำมำรถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
(๕)  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่

ในพรรคกำรเมือง 
(๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือ

หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรร ในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง

ของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และใบรำยงำนผลกำรตรวจ COVID-19 มำยื่นด้วย 

ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณรไม่สำมำรถสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรได้        
ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และ
ตำมควำมในข้อ ๕ ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม เรื่อง ห้ำมพระภิกษุสำมเณรเรียนวิชำชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือ
สอบคัดเลือกอย่ำงคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม  ๒๕๓๘  

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 

  ๓. การรับสมัคร จ านวน 2 ช่องทาง แนะน าให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการสมัคร ลดการรวมตัวกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 COVID-19 ) ดังนี้ 
 3.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร สำมำรถสมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 
27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ยกเว้นวันที่ 
3 สิงหาคม 2564 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ปิดท าการเวลา 16.30 นาฬิกา โดยให้ด ำเนินกำร      
ตำมข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

(1) เปิดเว็บไซต์... 
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(1) เปิดเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ   https://www.probation.go.th > เลือก

หัวข้อ“สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ”  
(2) กรอกข้อควำมในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนด   

และ Upload รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำดไม่เกิน 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

(3) เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว ระบบจะออกใบสมัครพร้อมเลขที่ใบสมัคร 
3.2 สมัครด้วยตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร สำมำรถขอรับใบสมัครได้ท่ีส ำนักงำน       คุม
ประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ หรือดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ https://www.probation.go.th 
“ข่าวประชาสัมพันธ์สมัครงาน/รับโอน/สมัครงาน รับโอนส่วนกลาง/สมัครงาน รับโอนส่วนภูมิภาค” และยื่นใบ
สมัคร พร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัคร ได้ด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์  ที่อยู่ เลขที่ 203 
หมู่ที่ 8 (ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย) ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-666830 ตั้งแต่
วันที่ 27 กรกฎำคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหำคม 2564 ในวันเวลำรำชกำรระหว่ำงเวลำ 08.30 นำฬิกำ ถึงเวลำ 
16.30 นำฬิกำ โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวทำงเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) 

ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสำรหลักฐำน ดังนี้ 
(1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑  นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี 

(นับถึงวันที่รับสมัคร) จ ำนวน 1 รูป 
(2) ส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of 

Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร อย่ำงละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
น ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้โดยระบุ
สำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่น
แทนก็ได้ 

(3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
(4) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 

ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อตัว - ชื่อสกุลในหลักฐำนกำรสมัครสอบไม่ตรงกัน) 
อย่ำงละ ๑ ฉบับ 

ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” 
และลงลำยมือชื่อ วันที่ เดือน ปี ก ำกับไว้ในส ำเนำหลักฐำนและเอกสำรทุกหน้ำให้เรียบร้อย 

ทั้งนี้ การสมัครสอบทั้ง 2 ช่องทางไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด  

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
4.1 กรณีสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

(1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จำกระบบสมัครสอบทำงอินเทอร์เน็ต (Internet) พร้อมทั้ง      
ลงลำยมือชื่อในใบสมัคร  

(2) บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่  ทำง
รำชกำรออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ำย ชื่อ - สกุล หรือลำยมือชื่อ และมีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่ำนั้น 
(ฉบับจริง) และบัตรดังกล่ำวต้องยังไม่หมดอำยุ 
 

           (3) ส ำเนำ... 
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(3) ส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of 

Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร อย่ำงละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
น ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้โดยระบุ
สำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัคร    
มำยื่นแทนก็ได ้

(4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
(5) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 

ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อตัว - ชื่อสกุลในหลักฐำนกำรสมัครสอบไม่ตรงกัน) 
อย่ำงละ ๑ ฉบับ 

ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” 
และลงลำยมือชื่อ วันที่ เดือน ปี ก ำกับไว้ในส ำเนำหลักฐำนและเอกสำรทุกหน้ำให้เรียบร้อย 

4.2 กรณีสมัครด้วยตนเอง 
(1) ให้น ำหลักฐำนล ำดับที่กำรสมัครที่พิมพ์จำกระบบสมัครสอบทำงอินเทอร์เน็ต 

(Internet)  
(2) บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืน        

ที่ทำงรำชกำรออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ำย ชื่อ - สกุล หรือลำยมือชื่อ และมีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก                      
ระบุชัดเจนเท่ำนั้น (ฉบับจริง) และบัตรดังกล่ำวต้องยังไม่หมดอำยุ 

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง      

ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครครั้งนี้
มำตั้งแต่ต้น และถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้รับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 

  6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก 
ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์  จะประกำศรำยชื ่อผู ้มีส ิทธิเข้ำสอบพร้อม

ก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่สอบ และระเบียบกำรสอบ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ส ำนักงำน
คุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ และเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ https://www.probation.go.th   

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรสอบ

สัมภำษณ์ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ทั้งนี้ ก ำหนดวันสอบสัมภำษณ์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
ตำมสถำนกำรณ์และมำตรกำรในกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)           
โดยส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบทรำบก่อนวันสอบสัมภำษณ์ 

 
 
 

8. เกณฑ์... 
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๘. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้

ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  
กำรจัดจ้ำงเป็นไปตำมล ำดับคะแนนรวมที่สอบได้ โดยจะเรียงล ำดับที่ผู้ ได้คะแนน                   

กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ มำกไปหำน้อย หำกได้คะแนนเท่ำกัน ผู้ที่ได้รับ           
เลขประจ ำตวัสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ  

 ๙. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
9.1 ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรของแต่ละ

สั ง กั ด เ รี ย ง ต ำ ม ล ำ ดั บ ค ะ แ น น ส อ บ  ณ  ส ำ นั ก ง ำ น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ จั ง ห วั ด บุ รี รั ม ย์  แ ล ะ ท ำ ง 
https://www.probation.go.th ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบก ำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี โดยไม่เกินวันที่ 30 กันยำยน 2565 ทั้งนี้ 
บัญชีดังกล่ำวก ำหนดให้ใช้ส ำหรับกำรบรรจุพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจนี้เท่ำนั้น 

 
9.2 กรณีต ำแหน่งว่ำงลงระหว่ำงปี และยังไม่ครบก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำง 1 ปี 

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จะเรียกผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจำกบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับ
ก่อนหลังนี้ใช้ขึ้นบัญชีไว้ แต่ทั้งนี้ระยะเวลำที่เหลืออยู่ต้องไม่น้อยกว่ำ 1 เดือนก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำร
จ้ำง 1 ปี 

๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                           ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมที่ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
ก ำหนดไว้และตำมอัตรำค่ำจ้ำงที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ จะด ำเนินกำรจัดจ้ำงเมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยกรมคุมประพฤติจะแจ้งให้ทรำบหลังจำกกำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรรอีกครั้งหนึ่ง 

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ กรมคุมประพฤติ ด ำเนินกำรเลือกสรรด้วยควำม
โปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภำค ดังนั้น หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรเลือกสรร หรือมี
พฤติกำรณ์ในท ำนองเดียวกันนี้โปรดอย่ำได้หลงเชื่อและ  แจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
บุรีรัมย์ และอธิบดีกรมคุมประพฤติทรำบด้วย 

   ประกำศ ณ วันที่   19  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

          (ลงชื่อ)            ลงชื่อ      นิตยำ  คงสุวรรณ 
             (นำงสำวนิตยำ  คงสุวรรณ) 

        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคมุประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์              
                                  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ 
                                                    ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
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รายละเอียดของต าแหน่ง 

       
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1. อัตราว่าง 
1.1 ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์    อัตรำว่ำง  5  อัตรำ 

                        -  ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์  สำขำนำงรอง   อัตรำว่ำง  2  อัตรำ 
2. อัตราค่าตอบแทน  ๑๘,๐๐๐ บำท 
3. ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้ งแต่วันที่ท ำสัญญำกำรจ้ำง เรียบร้อย   และจ้ำงไม่ เกิน

วันที่ 30 กันยำยน 2565 ทั้งนี้ ไม่มีกำรต่อสัญญำจ้ำง 
4. สิทธิประโยชน์  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม โดยยกเว้นเฉพำะสิทธิกำรลำเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์  
5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกันทุกสำขำวิชำที่ ก.พ. รับรอง 
6. หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระต้น ที่ต องใชควำมรู

ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
(1) ด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน โดยกำรรวบรวมศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประมวลแผน 

เสนอข้อคิดเห็น เพ่ือจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน แผนงำน โครงกำรหรือกิจกรรมของหน่วยงำน และเร่งรัด ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน/โครงกำร ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ด ำเนินงำนด้ำนสถิติ ร่วมจัดท ำและ
วิเครำะห์งบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำร  

(2) สนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรของหน่วยงำน เช่น งำนกิจกรรม/โครงกำร
ในกำรแก้ไขฟ้ืนฟู กำรบริกำรสังคม และกำรสงเครำะห์ในภำพรวมของส ำนักงำน ศูนย์ประสำนงำนและส่งเสริม 
กำรมีงำนท ำ สถำนที่เพ่ือกำรสงเครำะห์ หรือบ้ำนกึ่งวิถี โครงกำรรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด      (TO 
BE NUMBER ONE) โครงกำรโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน โครงกำรต่ำง ๆ ตำมนโยบำย และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ด ำเนินกำรร่วมกันทั้งหน่วยงำน  

(3) สนับสนุนด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน ภำคประชำชน อำสำสมัครคุมประพฤติ และภำคีเครือข่ำยยุติธรรมชุมชนในภำพรวมของหน่วยงำน  

(4) สนับสนุนงำนบริหำรงำนทั่วไปของหน่วยงำน เช่น งำนบุคคล งำนธุรกำร งำนกำรเงินและบัญชี 
งำนพัสดุ งำนประชุม งำนด้ำนสำรสนเทศ และงำนประชำสัมพันธ์  

(5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ  
๑. ควำมรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบำทภำรกิจ 
อ ำนำจหน้ำที่ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและอ่ืนๆ 
๒. ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยของรัฐบำล แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร
กระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมคุมประพฤติ  
3. หลักแนวคิดเกี่ยวกับกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน และกำรส่งเสริม 
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและภำคประชำชนกับภำรกิจงำนคุมประพฤติ 
4. ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน ประวัติส่วนตัว 
ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณ
ไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภำพ  
5. ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนและควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ 
เช่น คอมพิวเตอร์ ภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น 
 

๑๐๐ พิจำรณำจำกใบสมัคร 
และกำรสอบสัมภำษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 


