เรื่อง

(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
--------------------------------------

ดวยสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ประสงคจะจางบุคคลเขาทํางานเปนลูกจาง
ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและอัตราเงินเดือนที่จะไดรับ ไดแก
(1) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 7,620 บาท คาครองชีพชั่วคราว ๑,380 บาท
จํานวนอัตราวาง 10 อัตรา
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต จํานวน 1 อัตรา
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครเหนือ จํานวน 3 อัตรา
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต จํานวน 1 อัตรา
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลพระโขนง จํานวน 2 อัตรา
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี จํานวน 3 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผู ส มั ค รสอบต อ งเป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามข อ ๖ แห ง ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) เป น ผู เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อั น มี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม เ ป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง กํ า นั น แพทย ป ระจํ า ตํ า บล สารวั ต รกํ า นั น
ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๖) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความ สามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๑) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ
/(๑2) …
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หนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไมเคยเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําความผิด
วินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไมเคยเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
สําหรั บพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม รับสมั ครสอบและไมอาจเข า
สอบแขงขันเพื่อบรรจุเขารับราชการได ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝาย
บริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕. ของคําสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รสอบขอและยื่ น ใบสมั ค ร
พร อ มเอกสารด ว ยตนเอง
ณ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร ที่ อ ยู ๒๔๗/๑ ถนนวั ง หลั ง แขวงบ า นช า งหล อ
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โทร ๐๒ – ๔๑๒๐๐๘๕, ๐๒ - ๔๑๑๑๔๗๕ ตั้งแตวันที่ 2 - 9
สิงหาคม 2556 ในวันเวลาราชการ ระหวางเวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.0๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผูสมั ครสอบจะตองกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมั ครสอบดว ย
ลายมือของตนเองใหถูกตองและครบถวน มิฉะนั้น สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร อาจไมรับ
สมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่น พรอมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕X๒
นิ้วถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันที่รับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(๒) สําเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก สําเนาปริญญาบัตร สําเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร
สอบ จํานวน ๑ ฉบับ (โดยใหนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงดวย)
(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ ๑ ฉบับ
(โดยใหนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงดวย)
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัคร
สอบเพศหญิง) สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุล ในหลักฐานการ
/(สมัคร) ...

-3สมัครสอบไมตรงกัน) สําเนาใบสําคั ญทหารกองเกิ น และใบสําคัญทหารกองหนุ น เฉพาะผูส มัครสอบ
เพศชาย) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ (โดยใหนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงดวย)
(๕) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให
ไมเกิน ๑ เดือน (ใหนํามายื่นเมื่อเปนผูผานการคัดเลือก)
ทั้ ง นี้ ในสํ า เนาหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ให ผู ส มั ค รสอบเขี ย นคํ า รั บ รองว า
“ขาพเจาขอรับรองวาถายจากตนฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กํากับไวในเอกสารทุกฉบับดวย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผูสมัครสอบ จะตองเปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงในขอ ๒.๒ และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเปนเกณฑ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 9 สิงหาคม 2556
๔.๒ ผูสมัค รสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองตรงตามประกาศนี้ พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัค รใหถูกตอง
ครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรง
ตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกลาว
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือ
วาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๕. ประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การคั ด เลื อ ก และกํ า หนดวั น เวลาและสถานที่
คัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ พรอม
กําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 13 สิงหาคมคม 2556
ณ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร หรือ WWW.PROBATION.GO.TH
๖. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
ผู ส มั ค รสอบต อ งเข า รั บ การทดสอบตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ สํ า นั ก งาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานครกําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร จะดํ า เนิ น การทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) หรือทดสอบ
ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางแลวแตความเหมาะสม
สวนวัน เวลาและสถานที่ทําการสอบ จะแจงใหทราบในภายหลัง
๗. เกณฑการตัดสิน
๑. ผูที่จะมีสิทธิเขารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) จะตองเปนผูที่
/ความ…

-4สอบไดคะแนนทดสอบภาคความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๒. ผูที่จะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว จะตองเปนผูที่ไดคะแนนสอบในแตละภาค ไมนอย
กวารอยละ ๖๐
๓. การจางจะเปนไปตามลําดับที่สอบได โดยใชคะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลําดับที่จากผูได
คะแนนรวมมากกว าเปนผู อยู ในลํ าดั บที่สู งกวา กรณี คะแนนรวมเท ากัน ผูที่ไ ดค ะแนนทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ) เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
(สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกวาเปน ผูอยูในระดับที่ สูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบ
ความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เทากัน
ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกของแตละ
ตํ า แหน ง เรี ย งตามลํ า ดั บ คะแนนสอบ ณ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร (และทาง
WWW.PROBATION.GO.TH) โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบกําหนด
1 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชี
ผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว
๙. การจางผูสอบคัดเลือกได
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จะจางผูสอบคัดเลือกไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบ
คัดเลือกได และตามอัตราคาจางที่กําหนดไว
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556
(ลงชื่อ) กรองทอง วัฒนภิรมย
(นางกรองทอง วัฒนภิรมย)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

สําเนาถูกตอง
รื่นฤดี ศุกระรัศมี
(นางสาวรื่นฤดี ศุกระรัศมี)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เสาวนีย คัด/ทาน

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานรับ-สงเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ ราง-โตตอบ
หนังสือราชการ จัดเก็บ คนหาหนังสือ ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทําบัตรขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติขอมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ/คัดสําเนา
คนหาและติดตามเรื่อง เบิกจายวัสดุเครื่องใชของหนวยงาน ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ
จัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆ แจงเวียนมติคณะรัฐมนตรี
กฎหมาย กฎ ระเบียบและคําสั่งตางๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องตน งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพหนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุม
ความประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทาง การ
บัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
๓. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ ชั้ น สู ง หรื อคุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการทั่วไป
และการจัดการทรัพยากรมนุษย
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
คะแนน
วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑๐๐ - สอบขอเขียน
(สอบขอเขียน)
๑. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ไดแกวิสัยทัศน บทบาท
ภารกิจ อํานาจหนาที่ กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่นๆ
๒. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงานธุรการ ไดแก
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม

-๒การคัดเลือก
ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัตงิ าน เชน
การใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Excel ,
Microsoft Word หรืองานพิมพหนังสือราชการ
เปนตน ตามที่เห็นเหมาะสม โดยใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ทดสอบความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัติ
สวนตัว ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น

คะแนน

๑๐๐

วิธีการประเมิน

- สอบสัมภาษณ

