ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
..........................................................................................
ด้วยสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ฉะนั้น อาศัยอานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสั ญญาจ้ างของพนั กงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวั นที่ 11 กั นยายน 2552 ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนด
ลั กษณะงานและคุ ณสมบั ติ เฉพาะของกลุ่ มงานและจั ดกรอบอั ต ราก าลั งพนั กงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวั น ที่
28 กุมภาพันธ์ 2554 และคาสั่ งกรมคุมประพฤติที่ 13 ธันวาคม 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลื อกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิ ด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ราชการอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
/2.2 คุณสมบัติ.....
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๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ให้ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560
ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 นาฬิกา โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบตามอัตรา ดังนี้
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จานวน ๒๐๐ บาท
- กลุ่มบริการ
จานวน ๒๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จะไม่จ่ายคืน
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้ สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้ว ยลายมือตนเองให้ ถูกต้อง
และครบถ้วน มิฉะนั้นสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายกอาจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดย ถ่ายไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(๒) ปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
โดยจะต้องระบุวันที่สาเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 17 สิงหาคม 2560
(๓) บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ –
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทหารกองเกิน (สด.๔๓) ใบสาคัญทหารกองหนุน (สด.๘) จานวน
อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ เอกสารตามลาดับ 2-4 ให้นามาพร้อมสาเนา และในสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัคร
เขียนคารับรองว่า “รับรองสาเนาถูกต้อง” และ ลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในข้อ ๒.๒ และสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็น เกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิด รับสมัครสอบ คือวันที่ 17 สิงหาคม 2560
๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติ เฉพาะสาหรั บตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริ งและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ให้ ถู กต้ องครบถ้ วนตามประกาศนี้ พร้ อมทั้ งยื่ นหลั กฐานในการสมั ครให้ ถู กต้ องครบถ้ วน ในกรณี ที่ มี การผิ ด พลาด
อันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สานักงานคุมประพฤติจังหวัด นครนายก จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับ
ผู้นั้น และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
/4.3 สาหรับ...
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เลือกสรรเป็น พนัก งานราชการทั่ว ไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอานาจตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐ มนตรีฝ่า ยบริห าร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด นครนายก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 พร้อมกาหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบข้อเขียน ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก และทาง www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ ส มัค รต้อ งเข้ า รั บ การประเมิน สมรรถนะ ตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิธี ก ารประเมิน สมรรถนะตามที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก กาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด นครนายก จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบ
ข้ อ เขี ย น วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2560 และจะท าการประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า น การประเมิ น สมรรถนะดั ง กล่ า ว
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ผู้ที่ผ่า นการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้า รับการประเมิน สมรรถนะ
ครั้ งที่ ๒ ในวัน ที่ 28 สิงหาคม 2560และประกาศรายชื่อผู้ผ่า นการเลือกสรรเป็น พนักงานราชการในวัน ที่
29 สิงหาคม 2560 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก และทาง www.probation.go.th
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน
ได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินทั้งสอง
สมรรถนะ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่ า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้
คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ (สั มภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้ อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) เท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ในลาดับที่
สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด นครนายก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของแต่ละตาแหน่ง
ตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายกและทาง www.probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่ าวให้ เป็ น อัน ยกเลิ กหรื อสิ้ น ผลไปเมื่อเลื อกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีห รือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงาน เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

/9. การจัดทา......

-4๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่ านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัด นครนายก กาหนด
และภายหลั งมีอัตราว่างในงานลั กษณะเดีย วกันหรือคล้ ายคลึ งกัน หากส านักงานคุ มประพฤติจังหวัด นครนายก
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ก็อาจ
พิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยัง ไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงการนารายชื่อ
ผู้ผ่ านการเลื อกสรรจากบั ญชีห นึ่ งไปจัดจ้ างอีกบัญชีห นึ่งได้ โดยความสมัครใจของผู้ ผ่านการเลื อกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ) สิญา ทองดี
(นางสิญา ทองดี)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย
1. ตาแหน่ง
พนักงานคุมประพฤติ จานวน ๑ อัตรา
กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมการสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
การตรวจพิ สู จ น์ แ ละฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ศึ ก ษาข้ อ มู ล วางแผนการปฏิ บั ติ ง าน สอบปากค าพยาน
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดี
ที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยวิจารญาณ
ของตนเอง พั ฒ นารู ป แบบวิ ธี ก ารในการปฏิ บั ติ ง านให้ เ หมาะสมกั บ ประเภทคดี โ ดยใช้ ค วามรู้ เ ชิ ง สหวิ ท ยากร
ความรู้ทางด้านงานคุ มประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทารายงานต่างๆ เพื่อเสนอแนวทาง
ในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทางอาชญวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ .
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
การประเมินประสมรรถนะครั้งที่ ๑
1. ความรู้เ กี่ยวกับกรมคุ มประพฤติ วิสัย ทัศน์ บทบาทภารกิจ อานาจหน้า ที่
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย และกฎ ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
คุมประพฤติ ได้แก่
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 – 58 และมาตรา 74 -76
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559
- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
- พระราชบั ญ ญัติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิจ ารณา คดี เยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ)
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
3. ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมทางอาญา ความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานคุ ม ประพฤติ (งานสื บ เสาะและพิ นิ จ
งานควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชน และงานแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด

คะแนน
100

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
วันที่ 23 สิงหาคม 2560

-2สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
4. วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัตสิ ่วนตัว ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

คะแนน
100

วิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 28 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และจะทาการประกาศรายชื่อผู้ผ่า นการประเมิน สมรรถนะดังกล่า ว
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการจ้าง
อัตราค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์
ค่าธรรมเนียมสมัคร

๑ อัตรา
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
1 – 30 กันยายน 2560
เงินเดือน 18,000 บาท
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๐๐ บาท

2. ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จานวน ๑ อัตรา
กลุ่มงาน
กลุม่ งานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความประพฤติ รายงานผลการ
ตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การตลาด
การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการทรัพยากรมนุษย์
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินประสมรรถนะครั้งที่ ๑
สอบข้อเขียน
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
2. ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม
Microsoft Excel, Microsoft Word และงานพิมพ์หนังสือราชการ
3. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ธุรการ ได้แก่
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
สอบภาคปฏิบัติ
3. ทดสอบการพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
เรื่องความเร็วและความถูกต้องและรูปแบบ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
4.
วั ด ความรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ ประวั ติ ส่ ว นตั ว ท่ ว งที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

สอบข้อเขียน
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
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สอบสัมภาษณ์
วันที่ 28 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครนายก จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และจะทาการประกาศรายชื่อผู้ผ่า นการประเมิน สมรรถนะดังกล่า ว
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการจ้าง
อัตราค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์
ค่าธรรมเนียมสมัคร

๑ อัตรา
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
1 – 30 กันยายน 2560
เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๐๐ บาท

