ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
-----------------------------------ตามที่ ได้ มี ประกาศจั งหวั ดบุ รี รั มย์ ลงวั นที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เรื่ อง รั บสมั ครบุ คคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นั้น
บั ดนี้ การเลื อกสรรได้ ดาเนิน การเสร็ จเรียบร้อยแล้ ว จั งหวัดบุ รีรัม ย์จึ งขอประกาศรายชื่ อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ และแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
2. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกาหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
2.3 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลา ที่จังหวัดบุรีรัมย์กาหนด
3. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
ถึ ง แม้ ว่ า ผู้ นั้ น จะเป็ น ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรก็ จ ะไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การจั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานกองทุ น ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศในวันที่ตกลงจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5

(นางนัฏญา จิตรเกาะ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรรี ัมย์

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
แนบท้ายประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เลขประจาตัว
สอบ
085
047
032
063
015
028
044
053
095

ชื่อ – สกุล
นางสาวนุชจรีย์ ฉกรรศิลป์
นายสุวรรณ สุกดี
นางสาวยุวนิดา ยึรัมย์
นางสาวพิมลพรรณ จะเชนรัมย์
นางสาวปาลิดา ปรังประโคน
นายอรรถพล จินพละ
นางสาวปัทมา บุญรัมย์
นางสาวสุนันทา สุขล้อม
นางสาวนิชานันท์ ปิ่นแก้ว
------------------------------------

หมายเหตุ

รายละเอียดเอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
กาหนดการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1. ตาแหน่งที่เรียกรายงานตัว
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลาดับที่ 1
2. วันรายงานตัว
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.
ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
3. วันเริ่มปฏิบัติงาน และจัดทาสัญญาจ้าง 3 ตุลาคม 2565
เอกสารที่ต้องนามาในวันรายงานตัว
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรในวุฒิที่ได้รับการจัดจ้าง
จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript Records)
จานวน 2 ฉบับ
10. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่ ก.พ. กาหนด (ฉบับจริง)
1. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (พื้นหลังสีน้าตาล สวมสูทสากล ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 2 รูป
6. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ กรณีที่หลักฐานและเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
จานวน 2 ฉบับ
เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส (สาหรับผู้สอบแข่งขันได้เพศหญิง)
7. สาเนาเอกสารทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
จานวน 2 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
9. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาที่เปิดในจังหวัดที่ปฏิบัติงาน
จานวน ๒ ฉบับ
หมายเหตุ : สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กากับไว้ด้วย
..................................................................

