(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 กรมคุมประพฤติ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
--------------------------------------

ดวยสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ประสงคจะจางบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติราชการ ในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 กรมคุมประพฤติ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและอัตราเงินเดือนที่จะไดรับ ไดแก
(1) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 7,620 บาท
จํานวนอัตราวาง 3 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
2.2 ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบ กพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ

/(9) เปนผู. ..

-2(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําความผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินหี้ รือตามกฎหมายอื่น
(๑0) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑1) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติราชการใน
หนวยงานของรัฐ
สําหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจเขาสอบเพื่อบรรจุ
เขารับราชการได ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕. ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม
๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.3 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารดวยตนเอง ณ สํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 4 สํานักงานคุมประพฤติสาขาศาลจังหวัดมีนบุรี ที่อยูอาคารเสียงสมบูรณ 10/๑ ถนนสีหบุรานุกิจ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒-5403-137, ๐๒-5403-138 ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2558
ถึง 13 พฤษภาคม 2558 ในวันเวลาราชการ ระหวางเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง เวลา ๑๖.0๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะตองกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบดวยลายมือของ
ตนเองใหถูกตองและครบถวน มิฉะนั้น สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 อาจไมรับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่น พรอมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันที่รับสมัคร) จํานวน 2 รูป
(๒) สําเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript)
ประกาศนียบัตรที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ (โดยใหนํา
หลักฐานฉบับจริงไปแสดงดวย)
(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศ
หญิง) สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบ
ไมตรงกัน) สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน และใบสําคัญทหารกองหนุน เฉพาะผูสมัครสอบเพศชาย) จํานวน
อยางละ ๑ ฉบับ
/(5) ใบรับรอง...

-3(๕) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกใหไมเกิน
๑ เดือน
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา
“ขาพเจาขอรับรองวาถายจากตนฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กํากับไวในเอกสารทุกฉบับดวย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงในขอ ๒.๒ และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเปนเกณฑโดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
๔.๒ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆใหถูกตองตรงตามประกาศนี้ พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัค รใหถูกตอง
ครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรง
ตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกลาว
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให
ถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ พรอม
กําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ สํานักงานคุม
ประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 หรือ WWW.PROBATION.GO.TH
๖. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบตองเขารับการทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 4 กําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
๗. เกณฑการตัดสิน
๑. ผูที่จะมีสิทธิเขารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) จะตองเปน
ผูที่สอบไดคะแนนทดสอบภาคความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐
/2. ผูที่จะ...

-4๒. ผูที่จะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว จะตองเปนผูที่ไดคะแนนสอบในแตละ
ภาค ไมนอยกวารอยละ ๖๐
๓. การจางจะเปนไปตามลําดับที่สอบได โดยใชคะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลําดับที่
จากผูไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา กรณีคะแนนรวมเทากัน ผูที่ไดคะแนนทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ) เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
(สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกวาเปน ผูอยูในระดับที่ สูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบ
ความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เทากันให
ผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกของแตละตําแหนง
เรียงตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 (และทาง WWW.PROBATION.GO.TH)
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบกําหนด 1 ป
นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบ
คัดเลือกไดใหมแลว
๙. การจางผูสอบคัดเลือกได
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จะจางผูสอบคัดเลือกไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบ
คัดเลือกได และตามอัตราคาจางที่กําหนดไว
* หมายเหตุ กรณีจะเรียกผูผานการคัดเลือกเขาปฏิบัติงานได ตองไดรับการแจงกรอบ
อัตรากําลัง และไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางกอน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2558
(ลงชื่อ) นิตยา คงสุวรรณ
(นางสาวนิตยา คงสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
สําเนาถูกตอง
คนึงนิตย บัญญัติศรีสกุล
(นางสาวคนึงนิตย บัญญัติศรีสกุล)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สุรปรีชา คัด/ทาน…

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานรับ-สงเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ ราง- โตตอบหนังสือ
ราชการ จัดเก็บ คนหาหนังสือ ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทําบัตรขาราชการ ลูกจางประจําพนักงาน
ราชการและลูกจางชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติขอมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ/คัดสําเนา คนหาและ
ติดตามเรื่อง เบิกจายวัสดุเครื่องใชของหนวยงาน ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ จัดเตรียมและ
อํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆ แจงเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ
ระเบียบและคําสั่งตางๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องตน งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงาน อื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพหนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความ
ประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทาง การ
บัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการทั่วไป และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
ทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
(สอบขอเขียน)
๑. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ไดแกวิสัยทัศน บทบาท
ภารกิจ อํานาจหนาที่ กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่นๆ
๒. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงานธุรการ ไดแก
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม

คะแนน
๑๐๐

วิธีการประเมิน
(สอบขอเขียน)
วันที่ 4 มิถุนายน 2558

/ทั้งนี.้ ..

-๒การคัดเลือก
ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงาน เชน
การใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Excel ,
Microsoft Word หรืองานพิมพหนังสือราชการ
เปนตน ตามที่เห็นเหมาะสม โดยใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง

คะแนน

วิธีการประเมิน

ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ทดสอบความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัติ
สวนตัว ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น

100

- สอบสัมภาษณ
วัน เวลาและสถานที่
ในการทดสอบ จะแจง
ใหทราบในภายหลัง

