
ประกาศรับสมัครงาน 
------------------------------------------------------ 

 ด้วย กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (กชต.)/ส านักงาน                       
ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                   
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือปฏิบัติงานในกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ชนต่างวัฒนธรรม)/ส านักงานผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ชั้น ๗) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก            
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะจ้าง จ านวนต าแหน่งว่าง และค่าจ้างที่จะได้รับ 
      ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (หลายอัตรา) 

        อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

       ๑. ด้านการปฏิบัติการ สนับสนุนการปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
หลักของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ดังนี้ 

   ๑.๑ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ปัญหาความมั่นคงจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือประกอบการเสนอแนะ และ
จัดท านโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์เกี่ ยวกับการแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   ๑.๒ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างชนต่างวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่  เพ่ือประกอบการเสนอแนะ 
และจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนต่างวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ 

   ๑.๓ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ 
แผนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนต่าง
วัฒนธรรมตามวงรอบ 

   ๑.๔ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน    
ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ 

    ๒.ด้านการวางแผน  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมด าเนินการวางแผน 
การท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

       ๓. ด้านการประสานงาน  
   ๓.๑ ประสานการด าเนินงานต่าง ๆ กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน     

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  



     ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๓. คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ๑. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 
   ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสน

ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยหากมีความรู้ 
ในด้านปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชนต่างวัฒนธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

   ๓. เป็นผู้มีความใฝ่รู้ที่สามารถค้นคว้า และศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
   ๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   ๕. มีความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft 

Office การจัดท าสื่อสารสนเทศ (Infographic) การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการท างานผ่านระบบ
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

   ๖. มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน รับฟัง และชี้แจงผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
     ๗. สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้  
   ๘. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และเป็นกลาง

ทางการเมือง 
   ๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด           

ให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 

   ๑๐. ไม่เคยเป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ 

   ๑๑. ไม่เคยเป็นผู้ถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ 

   ๑๒. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ               
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

    

๔. ระยะเวลาการจ้าง 
ตั้งแต่วันที่ได้รับจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 

๑ เดือน และพิจารณาต่อสัญญาทุก ๆ ๑ ปี ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือการจ้างเหมาด าเนินงานของส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลรายเดือนจะยกเลิกสัญญาทันที 

 
 
 
 



๕. การรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ๕.๑ เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ 

  ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
๒. แบบฟอร์มใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จ านวน ๑ ชุด 

 ๓. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๔. ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษาและส าเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)              

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕. ส าเนาเอกสารอ่ืนประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล               

(ในกรณีที่มีชื่อ – สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอ่ืนไม่ตรงกัน) ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.๙)  
ผลการทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ 

  ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”               
และ ลงชื่อก ากับเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย 

๕.๒ วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและ

หลักฐานตามข้อ ๕.๑ ที่กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่ งชาติ  ชั้น  ๗ ฝั่ งตะวันตก (ลิฟท์  W2) อาคารรัฐประศาสนภักดี  (อาคาร บี ) ศูนย์ราชการ 
แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม – ๓๑ มกราคม 256๔ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่        
๐๒ ๑๔๒ ๐๑๔๙ – ๕๒ ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น 

 
  .............................................................. 

 
กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนตา่งวัฒนธรรมส านักงาน  
/ส านักงานผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 


