(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รับโอนขาราชการ
---------------------------------------ดวยกรมคุมประพฤติ มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกขาราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา และตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน จํานวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติราชการที่สํานักงานคุมประพฤติในสวนภูมิภาค จึงประกาศรับโอน
ขาราชการที่มีความประสงคมารับราชการสังกัดกรมคุมประพฤติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงที่รับโอน
1. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา
2. เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 5 อัตรา
2 คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิขอโอน
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. เปนขาราชการและมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. เปนผูไมอยูในระหวางการถูกลงโทษหรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือทางอาญา
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
- มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน

-23. การแสดงความประสงคขอโอน
3.1 วัน เวลา และสถานที่ยื่นความประสงค
ผูประสงคขอโอนสามารถยื่นแบบแสดงความประสงคขอโอนดวยตนเองหรือสงทาง
ไปรษณีย ไดที่ กลุมงานบริหารงานบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 กรมคุมประพฤติ ถนนพรานนก
แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553
ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร 02 411 1896 หรือดูรายละเอียดและ
ดาวนโหลดแบบแสดงความประสงคขอโอนไดที่ www.probation.go.th หัวขอ “สมัครงาน/รับโอน”
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมแบบแสดงความประสงคขอโอน
1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง (ใบประกาศนียบัตร) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวนอยางละ 1 ชุด
4. สําเนา ก.พ. 7 ที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
5. เอกสารอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
อยางละ 1 ฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
1. ผูขอโอนตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามประกาศรับโอนจริง โดยตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ในแบบแสดงความประสงคขอโอน พรอมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานใหถูกตองครบถวน
2. ผูขอโอนตองยื่นหรือสงใบสมัครและหลักฐานใหครบในวันยื่นใบสมัคร ในกรณีที่
หลั ก ฐานไม ค รบถ ว นตามที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศ หรือ ไม ส ามารถอ า นออกได หรื อมี ข อความไม ชั ด เจน
ไมครบถวน หรือไมสมบูรณไมวาดวยกรณีใด ๆ กรมคุมประพฤติจะไมรับไวพิจารณา
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมคุม ประพฤติ จะประกาศรายชื่ อผู มีสิ ทธิเ ข ารั บการคั ดเลื อก วั น เวลาและสถานที่
คัดเลือก ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 ณ กรมคุมประพฤติ และ www.probation.go.th หัวขอ “สมัครงาน/
รับโอน”

-35. วิธีการคัดเลือก
กรมคุ ม ประพฤติ จะทํ า การคั ด เลื อ กโดยวิ ธี ป ระเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง
(สัมภาษณ) โดยจะทดสอบความรู ความเขาใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
6. เงื่อนไขการรับโอน
กรมคุ ม ประพฤติ จ ะดํ า เนิ น การรั บ โอนผู ผ า นการคั ด เลือ ก โดยจะมี หนั งสื อ ทาบทาม
ขอรั บโอนผู ผ านการคั ดเลื อกไปยั งส วนราชการต นสั งกั ดและเมื่ อส วนราชการต นสั งกั ดไม ขั ดข องในการให โอนแล ว
กรมคุ มประพฤติ จะได มี คํ าสั่ งรั บโอนผู นั้ น โดยแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งในระดั บที่ ไม สู งกว าระดั บที่ ผู นั้ นดํ ารงอยู
พรอมทั้งใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไมสูงกวาที่ผูนั้นไดรับปจจุบัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ) กรรณิการ แสงทอง
(นางกรรณิการ แสงทอง)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกตอง

(นางสาวประทุมรัตน แกวทองรักษ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
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