ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
......................................
ด้วยสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ปทุมธานีและสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตราว่าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 – 2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง

กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน

รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบท้าย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ
สามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐ วิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบท้าย
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ได้ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุม-สามโคก ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี โทร. 0-2581-3509 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
/ในวัน...

-2ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใน
การสมัครสอบ 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปทุมธานี จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้ ส มัครสอบจะต้องกรอกใบสมั ครสอบและเอกสารการสมัค รสอบด้ว ย
ลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี อาจไม่รับ
สมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
2. สาเนาปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สาเร็จการศึกษาไว้ด้วยและต้องสาเร็จการศึกษาภายในวัน
ปิดรับสมัครคือวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยน ชื่อ –นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทหาร
กองเกิน (สด.43) ใบสาคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) ใบอนุญาตขับรถ จานวน
อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “รับรองสาเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
5. จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งในข้อ 2.2 และการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบีย บเกี่ย วกับ การส าเร็จการศึกษาตามหลั กสู ตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้ สาเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 25 พฤษภาคม
2560
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศดังกล่าว สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
/4.3…

-34.3 สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้
เข้ า สอบเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไปได้ ทั้ ง นี้ อาศั ยอ านาจตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามในข้อ 5 ของคาสั่ง
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 โดยอนุโลม
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวัด ปทุ ม ธานี จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้า รั บ การ
ประเมิน สมรรถนะพร้ อมกาหนดวัน เวลาสถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน
ภายในวันที่ 29
พฤษภาคม 2560 ณ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี และทาง
www.probation.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์,สมัครงาน/รับโอน, สมัครงาน/รับโอนส่วนภูมิภาค
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ ส มั ค รต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น
สมรรถนะตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีกาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
โดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์
ส่วนวัน เวลา และสถานที่ทาการประเมินสมรรถนะ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็น
ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.3 การจั ดจ้ างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่ สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของ
คะแนนประเมินทั้ง 2 สมรรถนะ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี และทาง www.probation.go.th
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์,สมัครงาน/รับโอน, สมัครงาน/รับโอนส่วนภูมิภาค โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
/9...
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9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
กาหนดและภายหลั งมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ ายคลึงกัน หากสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปทุมธานี พิจารณาแล้วเห็ นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีส มรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัดปทุมธานี ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร
ที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงการนารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้โดย
ความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
(ลงชื่อ)

ธีรนิตย์ ลิมปรังษี

(นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

รับรองสาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) สมใจ จารุสุวรรณวงค์
(นางสมใจ จารุสุวรรณวงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง พนักงานควบคุม
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมตัวและการดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไขและข้อบังคับที่กาหนด การปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านการดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ที่ปฏิบัติงาน การระงับเหตุกรณีเกิดเหตุร้าย การตรวจตราและ
ดูแลให้เยี่ยม หรือผู้ติดต่อ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสถานที่ รวมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดและแก้ไขข้อขัดข้องมิให้รถยนต์เสื่อมสภาพก่อนเวลา
อันควร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สายสามั ญ (ม.ศ.3) หรื อ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สอบข้อเขียน (70 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์
วัฒนธรรมองค์กร บทบาท ภารกิจอานาจหน้าที่ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
2. ความรู้เรื่องการควบคุมดูแลการตรวจค้นตัว และตรวจ
ตราแนวพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อป้องกันการ
หลบหนีของผู้เข้ารับการบาบัดรักษา มีความรู้เรื่องการจัด
กิจกรรมสันทนาการและหรือการเป็นผู้นากลุ่มบาบัดรักษา
ต่าง ๆ มีความรู้ด้านการขับรถยนต์ บารุงรักษาความ
สะอาดและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องมิให้เครื่องยนต์
เสื่อมสภาพ
3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545
4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
สอบปฏิบัติ 30 คะแนน
5. ทดสอบสมรรถนะร่างกาย 10 คะแนน
6. ทดสอบความรู้ด้านการขับรถยนต์ 20 คะแนน
หมายเหตุ ผู้เข้าทดสอบสมรรถนะร่างกายขอให้เตรียมชุด
กีฬาและรองเท้าผ้าใบมาในวันทดสอบด้วย

คะแนน

วิธีการประเมิน

100

สอบข้อเขียนและ
สอบปฏิบัติ

สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
7. วัดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

คะแนน

วิธีการประเมิน

100

สอบสัมภาษณ์

อัตราว่าง

1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี

ระยะเวลาการจ้าง

(ดูในสัญญาจ้างพนักงานราชการ ในปีงบประมาณล่าสุด)

อัตราค่าตอบแทน

10,430.- บาท (มีค่าครองชีพ 2,000.- บาท)

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ค่าธรรมเนียมสมัคร

200.- บาท

เอกสารแนบท้าย
ตาแหนง

เจาหนาที่การเงินและบัญชี

กลุมงาน

กลุมงานบริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชีคัดแยกประเภท
ใบสาคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทาใบเบิก ใบนาสงเงิน ชวยทาฎีกาเงิน นาเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร
ตรวจนั บ และรั บ จายเงิ น สดรวบรวมรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การจั ด ท างบประมาณและการขออนุ มั ติ
งบประมาณ ท าบั ญ ชี บ างประเภท ตรวจทานความถู ก ต องของตั ว เลขเพื่ อ ควบคุ ม การเบิ ก จ ายเงิ น
งบประมาณ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สอบข้อเขียน (80 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์
วัฒนธรรมองค์กร บทบาท ภารกิจอานาจหน้าที่ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
2. ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีและความรู้พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสานักงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545
4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
สอบปฏิบัติ 20 คะแนน
5. ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
5. วัดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

คะแนน

วิธีการประเมิน

100

สอบข้อเขียนและ
สอบปฏิบัติ

100

สอบสัมภาษณ์

อัตราว่าง

1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี

ระยะเวลาการจ้าง

(ดูในสัญญาจ้างพนักงานราชการ ในปีงบประมาณล่าสุด)

อัตราค่าตอบแทน

11,280.- บาท (มีค่าครองชีพ 2,000.- บาท)

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ค่าธรรมเนียมสมัคร

200.- บาท

