(สําเนาคูฉบับ)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
-------------------------------------ดวยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ประสงคจะจางบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
๑. อัตราเงินเดือนที่จะไดรับ ไดแก
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 7,620 บาท คาครองชีพชั่วคราว 2,380 บาท รวม 10,000 บาท
จํานวนอัตราวาง 2 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผูสมัครสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
( ๓ ) เป น ผู เลื่ อ ม ใ สใ น ก าร ป ก ครอ ง ร ะบ อ บ ปร ะ ชา ธิ ป ไต ย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(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) ไมเปนผู มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ได ไรความ สามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนทีร่ ังเกียจของสังคม
(๙) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๑) ไม เ ปนผู เ คยตอ งรับ โทษจํ าคุก โดยคําพิ พ ากษาถึง ที่ สุ ดใหจํ าคุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ
/(12) ไมเปนผูเ คย....

-๒(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไมเคยเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําความผิดวินัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม เ คยเป นผู เ คยถูก ลงโทษไล อ อกเพราะกระทํ าผิ ดวินัยตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไมเปนผูเ คยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ สามเณร ทางราชการไม รั บ สมั ค รสอบและไม อ าจเข า
สอบแขงขันเพื่อบรรจุเขารับราชการได ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕. ของคําสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบทาย
ประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารดวยตนเอง ณ สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท
0-5311-2090-1 ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ในวันเวลาราชการ ระหวาง
เวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะตองกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบดวยลายมือ
ของตนเองใหถูกตองและครบถวน มิฉะนั้น สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัด อาจไมรับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตอ งยื่น พรอมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ X 1.5 นิ้ว
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันทีร่ ับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(๒) สําเนาหลั กฐานการศึกษา ไดแก สํ าเนาปริ ญ ญาบัตร สําเนาระเบี ยน
แสดงผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ
จํานวน ๑ ฉบับ (โดยใหนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงดวย)
(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบ
เพศหญิง) สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม
ตรงกัน) สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน และใบสําคัญทหารกองหนุน เฉพาะผูสมัครสอบเพศชาย) จํานวนอยางละ
๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให
ไมเกิน ๑ เดือน
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

/4. เงื่อนไขในการ...
-๓๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผูสมัครสอบ จะตองเปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงในขอ ๒.๒ และสํ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเปนเกณฑ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 30 ธันวาคม 2558
๔.๒ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน ผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ
ใหถูกตองตรงตามประกาศนี้ พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครสอบไมวากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกลาว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม จะถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับ
ผูนั้น
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ พรอมกําหนดวัน
เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ สํานักงานคุมประพฤติ จังหวัด
เชียงใหม และ www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบตองเขารับการทดสอบตามหลั กเกณฑ และวิธีก ารที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม กําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
๗. เกณฑการตัดสิน
๑. ผูที่จะมีสิทธิเขารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) จะตองเปนผูทสี่ อบได
คะแนนทดสอบภาคความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๒. ผูที่จะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว จะตองเปนผูที่ไดคะแนนสอบในแตละภาค ไมนอยกวา
รอยละ ๖๐
๓. การจางจะเปนไปตามลําดับที่สอบได โดยใชคะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนน
รวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา กรณีคะแนนรวมเทากัน ผูที่ไดคะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ) มากกวาเป นผูอยูในระดับที่สู งกวา ถาไดคะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สั มภาษณ)
เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบ
การปฏิบัติงาน) มากกวาเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง (สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในระดับ
ที่สูงกวา

/9. การจาง.....

-๔๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติจัง หวัดเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูผ านการคัดเลือกเรียงตามลําดับ
คะแนนสอบ ณ สํานักงานคุม ประพฤติจั งหวัดเชียงใหม (และทาง www.probation.go.th) โดยบั ญชีรายชื่อ
ดัง กล าวให เป นอันยกเลิ กหรื อสิ้ นผลลงเมื่ อครบกําหนด ๑ ป นับตั้ง แตวันขึ้นบัญ ชี หรือ มีก ารสอบคัดเลื อกใน
ตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว
๙. การจางผูสอบคัดเลือกได
สํานัก งานคุม ประพฤติจั ง หวัดเชียงใหม จะจ างผู ส อบคัดเลื อกไดตามลํ าดับที่ ในบั ญชีผู ส อบ
คัดเลือกได และตามอัตราคาจางที่กําหนดไว
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558

นางศิริพร ผาสุขดี
(นางศิริพร ผาสุขดี)
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
กลุมงาน กลุมงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานรับ-สงเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ ราง-โตตอบ
หนังสือราชการ จัดเก็บ คนหาหนังสือ ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทําบัตรขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงาน
ราชการ ตรวจสอบวันลา ลงประวัติขอมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ /คัดสําเนา คนหาและติดตามเรื่อง เบิกจายวัส ดุ
เครื่องใชของหนวยงาน ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ จัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่อ ง
สถานที่ เพื่ อใชในการจั ดกิ จกรรมตาง ๆ เวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบและคําสั่ งตาง ๆ ปฏิบัติงานบุ คคล
เบื้องตน งานพัสดุและการเงินและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพหนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุม
ความประพฤติ รายงานการตรวจพิ สู จนและฟนฟู ส มรรถภาพผูติดยาเสพติด และเอกสารอื่ น ๆ ตามที่ ไดรั บ
มอบหมาย ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยงของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการบัญชี
การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการ
บัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการ
บัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ความรูเ กี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ไดแก วิสัยทัศน บทบาท ภารกิจ
อํานาจหนาที่ กฎหมายทีเ่ กี่ยวของและอื่น ๆ
- ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใชใน
การปฏิบัตงิ านธุรการ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แกไขเพิม่ เติม
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ทดสอบความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว ทวงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น

คะแนน

วิธีการประเมิน
- สอบขอเขียน

๑๐๐

100

-สอบสัมภาษณ

