ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------------

ด้ ว ยส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ประสงค์ จ ะคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่ อเข้ าทางานเป็ นลู ก จ้างชั่ว คราวในสัง กั ดส านัก งานคุม ประพฤติ จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธ านี โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างและจานวนอัตราว่าง ได้แก่
(๑) ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
จานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็ นผู้ อยู่ ใ นระหว่ า งถู กสั่ ง พั กราชการหรื อ ถู กสั่ งให้ ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

-2(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เพราะกระทาความผิด ทางอาญา เว้น แต่ โทษสาหรั บความผิด ที่ ได้ กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
(8) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจาก
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9)เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท า
ความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑0) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑1) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือ
เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
สาหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจ
เข้ า สอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการได้ ทั้ ง นี้ โ ดยอนุ โ ลมตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕.
ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง
ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ชั้น ๑
ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร 0-7735-5371-2 ตั้งแต่
วันที่ 18 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา
๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบ
ด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาจไม่รับสมัครสอบ
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(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด
๑.๕X๒ ซม. ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน 3 รูป
(๒) สาเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร สาเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ (โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) ส าเนาทะเบี ยนบ้ าน และส าเนาบั ต รประจ าตั วประชาชน
อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะ
ผู้สมัครสอบเพศหญิง) สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว -ชื่อสกุล
ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน และใบสาคัญทหารกองหนุน
เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ ส มั ค รสอบ จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในข้อ ๒.3 และสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด
จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์
โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือ
คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะถือว่าเป็น
ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ใ นการสมั ค รสอบครั้ ง นี้ และให้ ถื อ ว่ า การรั บ สมั ค รและการได้ เ ข้ า รั บ
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น

-4๕. ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ทธิ เ ข้ า รั บการคั ด เลื อ ก และก าหนดวั น เวลาและ
สถานที่คัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก
พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก ตลอดจนระเบียบการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2560 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งเข้ า รั บ การทดสอบตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี กาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จะด าเนิ น การทดสอบความรู้
ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรับต าแหน่ ง (สอบข้ อเขี ยนและ/หรื อทดสอบการปฏิ บั ติ งาน)
ในวั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ส่ ว นวั น เวลาและสถานที่ ท าการสอบจะแจ้ ง ให้ ท ราบ
ในภายหลัง
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็น
ผู้ที่สอบได้คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. การจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒
ภาคเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน
ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวก่อนเป็น
ผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด เลือ ก
ของแต่ละต าแหน่งเรียงตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ด สุ ราษฎร์ ธานี
(และทาง WWW.PROBATION.GO.TH) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลง
เมื่อครบกาหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว

-5๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่
ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

นภดล นมรักษ์
(นายนพดล นมรักษ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟู
และกิจกรรมชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาข้อมูล
สอบปากคาพยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์
ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นในการปฏิ บั ติ ง านคดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบ สรุ ป เพื่ อ เสนอความเห็ น ต่ อ ศาล
หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบ
วิธีการในการปฏิ บัติงานให้เหมาะสมกับ ประเภทคดี โดยใช้ ความรู้เชิง สหวิทยาการ ความรู้
ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และ
จั ด ทารายงานต่ างๆ เพื่ อ เสนอแนวทางในการพั ฒ นา สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านคุ ม ประพฤติ
งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญา
วิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญา
วิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญา
วิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก

คะแนน

วิธีการประเมิน

ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์ บทบาท
ภารกิจ อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่

๑๐๐

- สอบข้อเขียน
- วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2560

-๒การคัดเลือก

คะแนน

วิธีการประเมิน

๑๐๐

- วันสอบสัมภาษณ์
- วัน เวลา และ
สถานที่ในการ
ทดสอบจะแจ้งให้
ทราบในภายหลัง

- พระราชบัญญัติวิธีดาเนินการคุมประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔
(เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ) และ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๗๙ (เฉพาะมาตราที่
เกี่ยวข้องกับการพักวันต้องโทษและลดวันต้องโทษ) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๗๙
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ความรู้เกี่ยวกับหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา กระบวนการ
ยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ
งานควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชนและงานแก้ไขฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมเพื่อให้ได้
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง

