(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี กรมคุมประพฤติ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------------------------------ด้ว ยสานัก งานคุม ประพฤติจัง หวัด ลพบุรี ประสงค์จ ะจ้า งบุค คลเข้า ทางานเป็น ลูก จ้า ง
ชั่ว คราว เพื่อปฏิบั ติร าชการในสั งกัดสานั กงานคุ มประพฤติจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
(๑) ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
อัตราเงินเดือน 11,68๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,32๐ บาท
จานวนอัตราว่าง 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล)
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็ นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าความผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
/(๑0) เป็นผู้เคย…

-๒(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอื่น
(11) เป็ นผู้ เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
สาหรับ พระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้า สอบเพื่อ
เข้า ทางานเป็ น ลู กจ้ างชั่ว คราวได้ ทั้งนี้ โ ดยอนุโ ลมตามหนัง สือ กรมสารบรรณ คณะรัฐ มนตรี ฝ่า ยบริห าร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ป ระสงค์จ ะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานด้ว ยตนเองได้ที่
ฝ่า ยบริหารงานทั่วไป สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 อาคารบูร ณาการกระทรวงยุติธรรม
จัง หวัด ลพบุรี เลขที่ 118 หมู่ ที่ ๑ ถนนสีด า ตาบลทะเลชุบ ศร อาเภอเมือ งลพบุรี จัง หวัด ลพบุ รี
โทร. (๐๓๖) 782208 - 9 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม ๒๕60 ในวันและเวลาราชการ
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้ง นี้ ผู้ส มัค รสอบจะต้อ งกรอกใบสมัค รสอบและเอกสารการสมัค รสอบด้ว ยลายมือ
ของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อาจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดย
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน 3 รูป
(๒) สาเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร สาเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๑
ฉบับ (โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
สาเนาหนัง สือ การเปลี่ย นชื่อ ตัว -ชื่อ สกุล (ในกรณีที่ชื่อ ตัว -ชื่อ สกุล ในหลัก ฐานการสมัค รสอบไม่ต รงกัน )
สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน และใบสาคัญทหารกองหนุน (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันทีก่ ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
/๔. เงื่อนไข…

-๓๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผู้ ส มั ค รสอบ จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่ง ในข้อ ๒.3 และสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ย วกับ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จ การศึกษาและได้รั บ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 17 มีนาคม ๒๕60
๔.๒ ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอีย ดต่ า ง ๆ ให้ถูก ต้อ งตรงตามประกาศนี้ พร้อ มทั้ง ยื่น หลัก ฐานในการสมัค รให้ถูก ต้อ ง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตาแหน่ ง ที่ ส มั ค รสอบ อั น มี ผ ลให้ ผู้ ส มั ค รสอบไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบตามประกาศดั ง กล่ า ว
สานั ก งานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้รับเข้ารับการเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พร้อมกาหนดวัน เวลา
สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 20 มีนาคม ๒๕60 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี และ
www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
กาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่
สอบได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ล ะภาค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. การจ้างเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบคัดเลือกได้ โดยใช้
คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาค เรียงลาดับที่จ ากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวม
เท่า กัน ผู้ที่ไ ด้ค ะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับ ต าแหน่ง (สัม ภาษณ์) เท่า กัน ให้ผู ้ที ่ไ ด้ค ะแนนทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับ
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบ
การปฏิบัติงาน) เท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
/๘.การประกาศ...

-๔๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สานั กงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่า นการคัด เลือ กของแต่ล ะ
ตาแหน่ง ตามล าดับ คะแนนสอบ ณ สานักงานคุมประพฤติจัง หวัดลพบุรี และทางwww.probation.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบกาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือมีการสอบ
คัดเลือกในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สานัก งานคุม ประพฤติจัง หวัด ลพบุรี จะจ้า งผู้ส อบคัด เลือ กได้ต ามลาดับ ที่ใ นบัญ ชี
ผู้สอบคัดเลือกได้และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕60
คริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์
(นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สาเนาถูกต้อง
ธนปรียาพัศ เกษตรเอี่ยม
(นางสาวธนปรียาพัศ เกษตรเอี่ยม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรม
ชุม ชนและการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด วางแผนการปฏิ บั ติ ง าน ศึ ก ษาข้ อ มู ล สอบปากค าพยาน
ปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ ต ามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านคุ ม ประพฤติ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นในการ
ปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดย
อาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี โดยใช้ความรู้
เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุ มประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทา
รายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒิอย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับเดีย วกัน ทางอาชญาวิท ยา
งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๒. ได้รับ ปริญ ญาโทหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ทางอาชญาวิท ยา
งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ และจิตวิทยา หรือ
๓. ได้รับ ปริญญาเอกหรือ คุณวุฒิอย่า งอื่นที่เ ทียบได้ในระดับ เดียวกัน ทางอาชญาวิทยา
งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ และจิตวิทยา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
คะแนน
วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑๐๐ -สอบข้อเขียน
(สอบขอเขียน)
๑. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กรมคุ ม ประพฤติ ได้ แ ก่ วิ สั ย ทั ศ น์
บทบาท ภารกิจ อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่

-2การคัดเลือก
คะแนน
วิธีการประเมิน
- พระราชบัญญัติวิธีการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลเยาวชนและครอบครั ว และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
๒๕๓๔ (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ) และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
- พระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ์ พ.ศ.๒๕๗๙ (เฉพาะมาตราที่
เกี่ยวข้องกับ การพักวันต้องโทษและลดวันต้องโทษ) และ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๗๙
- ระเบียบกระทรวงยุ ติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ.๒๕๔๗
๓. ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา กระบวนการ
ยุติธ รรม ความรู้ เกี่ย วกับ งานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ
งานควบคุมและสอดส่ อง งานกิจ กรรมชุมชนและงานแก้ไขฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
๑๐๐ -สอบสัมภาษณ์
พิ จ ารณาจากประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก าร
-วันสอบคัดเลือกจะแจ้ง
ทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การ
ให้ทราบในภายหลัง
ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงาน สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมเพื่อให้ได้
บุ ค คลที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ
สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง

