-สาเนาคู่ฉบับ-

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------ด้ ว ยส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ จานวน ๑ อัตรา และ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จานวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติราชการที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัด มุกดาหาร
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและเลื อ กสรรพนั กงานราชการและแบบสั ญ ญาจ้า งของพนั กงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวัน ที่
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกาหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่ อ ต าแหน่ ง กลุ่ ม งาน รายละเอี ย ดการจ้ า งงาน รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารแนบท้ า ย
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอองผู้มีสิทธิสมัครเอ้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายืน่ ด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
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-2๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ ขอและยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานด้ ว ยตนเองได้ ที่ ส านั ก งาน
คุม ประพฤติ จั ง หวั ด มุ กดาหาร ถนนวิ วิ ธ สุ รการ ต าบลมุก ดาหาร อาเภอเมือ งมุ กดาหาร จัง หวั ด มุ กดาหาร
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐
นาฬิกา โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๒๐๐ บาท โดยเมื่อสมัครสอบ
และชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สานักงานคุมประพฤติจังหวัด มุกดาหาร จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร อาจไม่รับสมัครสอบ ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้อง
ยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่
ต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสาคัญ
ทหารกองเกิน (สด.๔๓) ใบสาคัญทหารกองหนุน (สด.๘) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า "รับรองสาเนาถูกต้อง" และลง
ลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
๔. เงื่อนไอในการรับสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในข้อ ๒.๒ และการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลให้ผู้สมัคร
สอบไม่มีสิ ทธิส มัครสอบตามประกาศดังกล่ าว ส านักงานคุม ประพฤติจังหวัด มุกดาหาร จะถือว่าเป็นผู้ ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้
นั้นและสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
๔.๓ สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอานาจตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม
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-3๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเอ้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมกาหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ข้อเขียน
และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบ ข้ อ เขี ย น ณ ส านั ก งาน คุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และทาง
www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร กาหนดรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐. และจะทาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะดังกล่าว
ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านได้
คะแนน ในการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
ครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ ๑ (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้ง
ที่ ๑ (ข้อเขียน) เท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการอึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ละตาแหน่ง
ตามลาดั บคะแนนสอบ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด มุกดาหาร และทาง www.probation.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับ
แต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัด มุกดาหารกาหนด
และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกั น หากสานักงานคุมประพฤติจังหวัด มุกดาหาร
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงการนารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่ง
ไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ว่าที่ ร.ต. พิเซษฐ์ แก้วจินดา
(พิเชษฐ์ แก้วจินดา)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศึกษาข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงาน สอบปากคาพยาน ปฏิบัติงานนอก
สถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ
สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง
พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้าน
งานคุ มประพฤติ งานฟื้ น ฟูส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติ ด รวมทั้ งปฏิ บัติง านให้ เป็น ไปตามมาตรฐานงาน ตาม
แผนงาน/โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทารายงานต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางใน
การพัฒ นา สนั บ สนุน การปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ ท างอาชญาวิ ท ยา งานยุ ติ ธ รรม กฎหมาย การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
คะแนน
วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง(สอบอ้อเอียน)
๑๐๐
- สอบข้อเขียน
๑. ความรู้ เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ
วันที่ ๒๕
อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม มาตรา
๕๗ และมาตรา ๕๘
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๕๙
- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์พุทธศักราช ๒๔๗๙(ข้อ ๙๓ - ข้อ ๙๘)
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
- กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณของ
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๖
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่า ด้วยบทบาทและวิธีการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครคุมประพฤติ และบทบาทภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
สืบเสาะและพินิจ พ.ศ.๒๕๖๐

การคัดเลือก
- ระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรม ว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไข
เกี่ยวกับการคุมความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบประทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จาแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และบุคคลที่ศาล
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอานาจมีคาสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบี ย บกรมคุ ม ประพฤติ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
เกี่ยวกับแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟู พ.ศ.๒๕๖๐
- ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทางานบริการ
สังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๖๐
- ระเบี ย บกรมคุ ม ประพฤติ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารในการ
ดาเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. ๒๕๖๐

คะแนน

วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)
วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ป ฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

๑๐๐

- สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รายละเอียดการจ้าง
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการจ้างงาน
อัตราค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์
ค่าธรรมเนียมสมัคร

๑ อัตรา
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๑๘,๐๐๐ บาท
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๐๐ บาท

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกอ้อมูล
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความประพฤติ รายงาน
ผลการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองาน
ธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การคัดเลือก
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท
- สอบอ้อเอียน
ภารกิจ อานาจหน้าที่ กฎมายที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
70
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
2. ความรู้ความสารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel, Word และงานพิมพ์
หนังสือราชการ
สอบภาคปฏิบัติ
3. ทดสอบการพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งภาษาไทยและ
30
ภาษาอังกฤษ ในเรื่องความรวดเร็ว ความถูกต้องและรูปแบบ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
3. วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการจ้าง
อัตราค่าตอบแทน
ค่าครองชีพ
สิทธิประโยชน์
ค่าธรรมเนียมสมัคร

100

- สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

1 อัตรา
สานักงานคุมประพฤติหวัดมุกดาหาร
๑ - ๓๐ กันยายน 25๖๐
๑๑,๒๘๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
200 บาท

