(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------------------------ด้ว ยส านั ก งานคุม ประพฤติ จัง หวัด บุ รี รัม ย์ ประสงค์ จะรั บสมั ค รบุ ค คลเพื่ อจั ด จ้ างเป็ น
พนั กงานราชการ ประเภทพนั กงานราชการทั่ว ไป ต าแหน่ง เจ้า หน้า ที่ บัน ทึก ข้อมู ล จ านวน 1 อัตรา
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง รายละเอียดการจ้างงานปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวัน ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่ วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรั บรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 ( พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
/2.2 คุณสมบัติเฉพาะ

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ ขอและยื่ น ใบสมั ค ร พร้ อ มหลั ก ฐานด้ ว ยตนเองได้ ที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ อาคารเลขที่ 203 หมู่ที่ 8 ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 044-666885 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ถึ ง วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ จ านวนเงิน 200.- บาท เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ ว ส านักงาน
คุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้ส มัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้ว ยลายมือตนเองให้
ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ อาจไม่รับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดย
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่
สาเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ ย นชื่อ -ชื่อสกุล (ในกรณีที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ในหลั กฐานการสมัครสอบไม่
ตรงกัน)ใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสาคัญทหารกองหนุน(สด.8)
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “รับรองสาเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งใน
ข้อ 2.2 และการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือ ระเบียบเกี่ยวกับ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุ ณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล
/ให้ผู้สมัครสอบ…

-3ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สานักงานคุมประพฤติจังหวัด บุรีรัมย์จะถือว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้น และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
4.3 สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อ
เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไปได้ ทั้ ง นี้ อาศั ย อ านาจตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณ คณะรั ฐ มนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั บการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น
สมรรถนะ พร้อมกาหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกั บการสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2561 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ และใน www.probation.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
ตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ กาหนดรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
7. เกณฑ์การตัดสิน
1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 60
3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมิน
ทั้งสองสมรรถนะ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าถ้า
ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้ ง ที่ 2 (สั ม ภาษณ์ ) เท่ า กั น ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ) เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้ในลาดับที่สูงกว่า
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สานั กงานคุมประพฤติจังหวัด บุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการเลื อกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
/9.การจัดทาสัญญา

-49. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้าง ตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ กาหนด
และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากสานักงานคุมประพฤติจังหวัด บุรีรัมย์
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด บุรีรัมย์
ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงการ
น ารายชื่ อผู้ ผ่ า นการเลื อกสรรจากบั ญ ชีห นึ่ง ไปจัด จ้ างอีก บัญ ชีห นึ่ง ได้ โดยความสมั ครใจของผู้ ผ่ า นการ
เลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) มานิตย์ แก้วโสพรม
(นายมานิตย์ แก้วโสพรม)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

1. ตาแหน่ง
กลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มงานบริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความประพฤติ
รายงานผลการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
1. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กรมคุ ม ประพฤติ ได้ แ ก่
วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ
2. ความรู้ ค วามสามารถในการใช้ โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft
Excel ,Word และงานพิมพ์หนังสือรายการ
สอบภาคปฏิบัติ
3. ทดสอบการพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเรื่องความรวดเร็ว
ความถูกต้องและรูปแบบ (Excel)
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
3. วัดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติ
ส่ ว นตั ว ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

คะแนน

วิธีการประเมิน
- สอบข้อเขียน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

70

30

100

- สอบสัมภาษณ์
-วันสอบจะประกาศให้ทราบใน
ภายหลัง

หมายเหตุ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบ
ข้อเขียนก่อนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และจะทาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ดังกล่า วในวัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ ที่ผ่ านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะต้องเข้ ารับการ
ประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป ส่วนวัน เวลาและสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะแจ้งให้
ทราบภายหลัง

อัตราว่าง

1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

ระยะเวลาการจ้าง

(สัญญาจ้างพนักงานราชการของกรมคุมประพฤติ)

อัตราค่าตอบแทน

เดือนละ 11,280.- บาท

ค่าครองชีพ

เดือนละ 2,000.- บาท

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพนักงานราชการ พ.ศ.2554

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

200.- บาท

