ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-------------------------------------ด้วยสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขา
เทิง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างและจานวนอัตราว่าง ได้แก่
(๑) ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
อัตราเงินเดือน ๑๑,๖๘๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๓,๓๒๐ บาท
จานวนอัตราว่าง ๓ อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จานวน ๒ อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง จานวน ๑ อัตรา
(๒) ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน ๗,๖๒๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๓๘๐ บาท
จานวนอัตราว่าง ๑ อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๒ ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
/(๗)...

-๒(๗) เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาความผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ สามเณร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ าจเข้ า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคาสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สานักงาน
คุมประพฤติจงั หวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตาบลริมกก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร ๐๕๓ –
๑๕๒๐๖๙-๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ในวัน เวลาราชการ ระหว่าง
เวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือ
ของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย อาจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ส วมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน ๒ รูป
(๒) ส าเนาหลั ก ฐานการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร ส าเนาระเบี ย น
แสดงผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร
สอบ จานวน ๑ ฉบับ (โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศ
หญิง) สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่
ตรงกัน) สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน และใบสาคัญทหารกองหนุน เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จานวน
อย่างละ ๑ ฉบับ
/(๕)...

-๓(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน (ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ งในข้อ ๒.๓ และส าเร็ จ การศึกษาตามหลั กสู ตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรื อ
ระเบียบเกี่ยวกับสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบั นนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
๔.๒ ผู้ สมั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่า เป็น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่า งๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่น หลักฐานในการสมัค รให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เ ข้า รั บการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลาและสถานที่
คัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า คัดเลือก พร้อม
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ คัดเลือก ตลอดจนระเบียบการคัดเลือก ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
ณ สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงราย และ www.probation.go.th หรือ facebook สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับ การทดสอบตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงรายกาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงราย จะดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
ส่วนวัน เวลาและสถานที่ทาการสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็น
ผู้ที่สอบได้คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. การจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาค
เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบ
/ความเหมาะสม...

-๔ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ ) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการ
ปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ล ะ
ต าแหน่ ง เรี ย งตามล าดั บ คะแนนสอบ ณ ส านั ก งานคุ ม ประ พฤติ จั ง หวั ด เชี ย งราย และทาง
www. probation.go.th หรือ facebook สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้ เป็ น อัน ยกเลิกหรื อสิ้น ผลลงเมื่อครบกาหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลื อกใน
ตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
หมายเหตุ กรณีจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานได้ ต้องได้รับการแจ้งกรอบ
อัตรากาลัง และได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางก่อน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานด้านการสื บ เสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่ อง การแก้ไขฟื้นฟูและ
กิจกรรมชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาข้อมูล สอบปากคา
พยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิ บัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน
ในการปฏิบั ติงานคดีที่รั บ ผิ ดชอบ สรุ ป เพื่อเสนอความเห็ นต่อศาล หน่ว ยงานอื่นหรือคณะกรรมการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยอาศั ย วิ จ ารณญาณของตนเอง พั ฒ นารู ป แบบวิ ธี ก ารในการปฏิ บั ติ ง านให้ เ หมาะสม
กับประเภทคดี โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง าน สรุ ป วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท ารายงานต่ า งๆ เพื่ อ เสนอแนวทางในการพั ฒ นา สนั บ สนุ น
การปฏิ บั ติ งานคุ มประพฤติ งานฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติด และปฏิ บัติ งานอื่น ที่เ กี่ย วข้ องหรื อ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดีย วกันในทางอาชญาวิทยา
งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกั นในทางอาชญาวิทยา
งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา
งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และจิตวิทยา

-๒หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก

คะแนน

วิธีการประเมิน

ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบ
ข้อเขียน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ
อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใช้
ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
- พระราชบัญญัติวิธีดาเนินการคุมประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔
(เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ) และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๗๙ (เฉพาะมาตราที่
เกี่ยวข้องกับการพักวันต้องโทษและลดวันต้องโทษ) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๔๗๙
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ความรู้เกี่ยวกับหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา กระบวนการ
ยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ
งานควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชนและงานแก้ไขฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)

๑๐๐

- สอบข้อเขียน
- วันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๕๙

ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น

๑๐๐

- สอบสัมภาษณ์
- วันสอบคัดเลือก
จะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่าง-โต้ตอบ
หนังสือราชการ จัดเก็บ ค้นหาหนังสือ ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทาบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ์/คัดสาเนา
ค้นหาและติดตามเรื่อง เบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
จัดเตรียมและอานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี
กฎหมาย กฎ ระเบียบและคาสั่งต่างๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการ
คุมความประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อคุณ วุฒิ อย่า งอื่น ที่เ ทียบได้ใ นระดับ เดีย วกัน ทาง
การบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ
อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใช้
ในการปฏิบัติงานธุรการ ได้แก่
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คะแนน
๑๐๐

วิธีการประเมิน
- สอบข้อเขียน
- วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

-๒การคัดเลือก
ทั้งนี้ อาจกาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงาน เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel , Microsoft Word
หรืองานพิมพ์หนังสือราชการ เป็นต้น ตามที่เห็นเหมาะสม โดย
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง

คะแนน

ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น

๑๐๐

วิธีการประเมิน

- สอบสัมภาษณ์
- วันสอบคัดเลือกจะแจ้ง
ให้ทราบในภายหลัง

