ประกาศสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ
-------------------------------------------------ดวยสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม จะดําเนินการรับสมัคร และ
สอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครและอัตราเงินเดือนที่จะไดรับ
ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ
- รายได 10,000 บาท (อัตราคาจาง 7,620 บาท รวมกับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว 2,380 บาท)
2. คุณสมบัติทั่วไป
2. 1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)
2.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไมเปนผูตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
3. คุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) หรือ
วุฒิประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ พณิชยกรรม บริห ารธุรกิจ บัญชี เลขานุการ
การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ และในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือคุณวุฒิอย างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว าใหเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
๓.๒ หนาที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบเกี่ยวกับง านธุรการทั่วไปและงานธุรการคดี ไดแก การรับ – สงหนังสือ
ลงสารบบ คุมสํานวน เก็บรักษาและตรวจคนสํานวน รับคํารอง คําคูความ การจัดทํารายงานสถิติคดีและติดตอ
ประสานงาน รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูล สถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ พิมพหนังสือราชการภายใน และภายนอก เอกสาร
รายงานตาง ๆ ที่เปนงานในภารกิจของกรมบังคับคดี ตรวจทานหนังสือ ถายเอกสาร และดําเนินการเกี่ยวพัสดุ
ครุภัณฑของสํานักง าน เพื่อใหมีอุปกรณที่มีคุณภ าพพรอมใชง าน เปนตน และปฏิบัติง านอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย ปฏิบัติหนาที่ในทุกสวนราชการสังกัดกรมบังคับคดี
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- 2 4. เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร
4.1 ใบสมัครพรอมรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 2.5 x 3
เซนติเมตรและถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่รับสมัคร) จํานวน 2 รูป
4.2 สําเนาทะเบียนบานและสํานาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือ
สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สําเนาระเบียนแสดงการเรียนประกาศนียบัตรที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ (โดยใหนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงดวย)
4.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาในสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง)
สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน)
สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน และใบสําคัญทหารกองหนุน (เฉพาะผูสมัครสอบเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตามกฎ ก.พ.ซี่งออกใหไมเกิน 3
เดือน จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํา “รับรองสําเนาถูกตอง” และ
ลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
หมายเหตุ

- ผูสมัครตองนําเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร
- ผูสมัครตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย ในวันสมัคร

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
5.1 ผูสมัคร จะตองเปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเปนเกณฑ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ
5.2 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ใหถูกตองตามประกาศนี้ พรอมทั้งยื่นหลักฐานใบสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครสอบไมวากรณีใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกลาว สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี จะถือวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือวาการรับสมัครและการไดรับเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปน
โมฆะสําหรับผูนั้น
6. กําหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกใหขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ตั้งแตวันที่ 2๕-๒๙ กันยายน พ.ศ.2560 ตั้งแตเวลา 08.30-16.30
นาฬิกา เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ ในวันสอบตองถือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาดวย
7. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม จะทําการสอบคัดเลือกโดยสอบ
ขอเขียน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

/การสอบ...

- 3 การสอบสัมภาษณ เพื่อวัดความรูเหมาะสมกับตําแหนง ( 40 คะแนน) ผูที่จะไดรับการจาง
เปนลูกจางชั่วคราวจะตองเปนผูไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ 60
8. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและกําหนดวันสอบคัดเลือก
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบใน
วันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. 2560 และจะทําการสอบคัดเลือกในวันจันทรที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา
09.30 นาฬิกาและสอบสัมภาษณเวลา 13.30 นาฬิกา ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขา
เดชอุดม เลขที่ ๓๗๘ หมูที่ 1๙ ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
9. ประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม จะประกาศผลการสอบคัดเลือก
เพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑2 ตุลาคม พ.ศ.2560
และ
เริ่มปฏิบัติงานที่สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.2560

กิจจา ศรีเสริม
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ป

หมายแหตุ

1

ประกาศรับสมัคร

1๓ กันยายน พ.ศ. 2560

วันพุธ

2

รับสมัคร

2๕ – ๒๙ กันยายน พ.ศ. 2560

3

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร

๔ ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันพุธ

4

สอบขอเขียน

๙ ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร

5

สอบสัมภาษณ

๙ ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร

6

ประกาศผลสอบคัดเลือก

๑2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดี

7

รายงานตัว

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันจันทร -วันศุกร

วันพุธ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม โทร. ๐๔๕-3๖๑๙๐๙ โทรสาร. ๐๔๕-3๖๑๙๑๐
ที่ อบ ๐๐26.01/1144
วันที่ 12 กันยายน 2560
เรื่อง การดําเนินการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว
เรียน

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

สิ่งที่สงมาดวย ประกาศสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม จํานวน 1 ฉบับ
ดวยสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดมจะดําเนินการสรรหาและ
สอบคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบทายหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะหประกาศเผยแพรทางเว็บไซตใหทราบโดยทั่วกัน
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นายกิจจา ศรีเสริม )
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

