ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ และสานักงาน
คุมประพฤติจั งหวัด ชัยภูมิ สาขาภูเขียว ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริห ารพนัก งาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งข้ าราชการการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
6. ไม่เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิ ด ทางอาญา เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส าหรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ ไม่ เ ป็ น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นรังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือ ลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
/การรับสมัครสอบ...

-23 การรับสมัครสอบ
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด ชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ โทร 0 44816-300-1 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559
ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการสมั ค รสอบ จ านวน
200 บาท เมื่อ สมัค รสอบและช าระค่ า ธรรมเนี ยมสอบแล้ ว ส านั กงาน
คุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้ส มัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้ว ยลายมือตนเอง
ให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ อาจไม่รับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
2. สาเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบจานวนอย่างละ
1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ และต้องสาเร็จการศึกษาภายใน
วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 8 มีนาคม 2559
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส
(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน ) ใบสาคัญทหารกองเกิน
(สด.43) ใบสาคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้ ง นี้ ในส าเนาเอกสารทุ ก ฉบั บ ให้ ผู้ ส มั ค รเขี ย นค ารั บ รองว่ า “รั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ ง”และ
ลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในข้อ 2.2 และการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ ยวกับ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 มีนาคม 2559
4.2
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบั ติทั่ ว ไปและคุณสมบั ติ เฉพาะส าหรั บตาแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณี
ที่มีก ารผิ ดพลาดอั น เกิ ดจากผู้ ส มั ครสอบไม่ ว่า กรณี ใดๆ หรือ วุฒิ การศึก ษาไม่ต รงตามคุณ วุฒิ ของตาแ หน่ง ที่
สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
/4.3 สาหรับพระภิกษุ...

-34.3 สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
เพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไปได้ ทั้ งนี้ อาศั ยอ านาจตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณ คณะรั ฐ มนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
พร้อมกาหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 11 มีนาคม
2559 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ และใน www.probation.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ กาหนดรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดชัยภูมิ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบ
ข้อเขียนและสอบปฏิบัติในวันที่ 19 มีนาคม 2559 และจะทาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะดังกล่าวในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป ส่วนวัน เวลา และสถานที่ทาการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
7. เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบ
ได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็ นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมิน
ทั้ง สองสมรรถนะ โดยเรีย งลาดับ ที่จ ากผู้ไ ด้ค ะแนนรวมมากกว่าเป็น ผู้อ ยู่ใ นลาดับที่สูง กว่า ในกรณีที่มีผู้ไ ด้
คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้ค ะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
(ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(ข้อเขียน) เท่ากันจะให้
ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ในลาดับที่สูงกว่า
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของแต่ละตาแหน่ง
ตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ และทาง www.probation.go.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
/การจัดทาสัญญา...

-49. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดชัยภูมิ กาหนด และ
ภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดชัยภูมิ พิจารณา
แล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ก็อาจพิจารณา
จัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงการนารายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ลงชื่อ

มณีรัตน์ บุญฤทธิ์
(นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย

ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานบริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับ-ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บ
ค้นหาหนังสือ ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทาบัตรข้าราชการลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ ตรวจสอบ
วันลาลงประวัติข้อมูลบุคคลจัดเก็บ พิมพ์/คัดสาเนาค้นหาและติดตามเรื่องอานวยความสะดวกแก่ ผู้มาติดต่อ จัดเตรียมและ
อานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ และคาสั่งต่าง ๆ
ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้นงานพัสดุและการเงินและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ การตลาด ภาษาต่างประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
วิธีการประเมิน

คะแนน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ
อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
-คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่
-ระเบียบสานักรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
1. วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอื่น

100

- สอบข้อเขียน
- วันที่ 19 มีนาคม
2559

100

- สอบสัมภาษณ์
- วันสอบจะประกาศให้
ทราบในภายหลัง

-2หมายเหตุ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธสี อบข้อเขียน
ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 และจะทาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะดังกล่าวในวันที่ 22
มีนาคม 2559 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่
2 ต่อไป ส่วนวันและสถานที่ทาการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
อัตราว่าง

1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ

ระยะเวลาการจ้าง

18 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559

อัตราค่าตอบแทน

11,280 บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
รวม 13,280 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ค่าธรรมเนียมสมัคร

200 บาท

ตาแหน่ง พนักงานควบคุม
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ตั ว และการดู แ ลผู้ เ ข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ และผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไขและข้อบังคับที่กาหนด การปฏิบัติหน้าที่ในด้าน
การดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ขั บรถยนต์บารุงรักษา ทาความสะอาดและ
แก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ งมิ ใ ห้ ร ถยนต์ เ สื่ อ มสภาพก่ อ นเวลาอั น สมควร ตลอดจนงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ งาน
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สายสามั ญ (ม.ศ.3) หรื อ ประกาศนี ย บั ต ร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที1่
สอบข้อเขียน (50 คะแนน)
1. ความรูเ้ กี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์
บทบาท ภารกิจอานาจหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และอื่น ๆ
2. ความรูเ้ รื่องการควบคุมดูแลการตรวจค้นตัวและตรวจ
ตราแนวพื้นที่ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย เพื่อป้องกัน
การหลบหนีของผู้เข้ารับการบาบัดรักษา มีความรู้เรื่อง
การจัดกิจกรรม สันทนาการ และหรือการเป็นผู้นา
กลุ่มบาบัดรักษาต่าง ๆ มีความรูด้ า้ นการขับรถยนต์
บารุงรักษาความสะอาดและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
มิให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพ
3. ความรูเ้ กี่ยวกับพระราชบัญญัตฟิ ื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
4. ความรูเ้ กี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
สอบปฏิบัติ 50 คะแนน
5. ทดสอบการขับรถยนต์ 50 คะแนน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
7. วัดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติ
ส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น

คะแนน

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติวันที่ 19 มีนาคม
2559 สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะฯ
-สอบข้อเขียน
(เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา)
-สอบปฏิบัติ
(เวลา 13.00 นาฬิกาเป็นต้นไป)

-2-

หมายเหตุ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน
และสอบปฏิบัติในวันที่ 19 มีนาคม 2559 และจะทาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ดังกล่าว ในวันที่ 22 มีนาคม 2558 ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป
ส่วนวันและสถานที่ทาการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

อัตราว่าง

1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว

ระยะเวลาการจ้าง

18 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559

อัตราค่าตอบแทน

10,430 บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
รวม 12,430 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ค่าธรรมเนียมสมัคร

200 บาท

