ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รับสมัครสอบเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป
--------------------------------------

ด้ ว ยส ำนั ก งำนคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สระแก้ ว ประสงค์ จ ะจ้ ำ งบุ ค คลเข้ ำ ท ำงำนเป็ น
พนักงำนรำชกำรเพื่อปฏิบัติรำชกำรในสังกัดสำนักงำนคุมประพฤติ จังหวัดสระแก้ว โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรำ
อัตรำเงินเดือน 18,000 บำท
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในกำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตย อั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สำรวัตรกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
(๖) ไม่ เป็ นผู้ มี กำยทุ พพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบั ติ หน้ำที่ ได้ ไร้ควำม
สำมำรถหรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรคตำมที่ ก ำหนดในกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้ำรำชกำรพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำก
รำชกำรไว้ก่อน หรือตำมกฎหมำยอืน่
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
-2(๑๑) ไม่เป็น ผู้เคยต้อ งรั บโทษจำคุก โดยค ำพิ พำกษำถึ งที่ สุด ให้ จำคุ ก
เพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่โทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิด
ลหุโทษ

-2(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จำกรัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่ เคยเป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออกเพรำะกระท ำ
ควำมผิดวินัยตำมระเบียบ หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๔) ไม่ เ คยเป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อกเพรำะกระท ำผิ ด วิ นั ย ตำม
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
สำหรับพระภิกษุ สำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบและไม่อำจเข้ำ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำย
บริหำรที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕. ของคำสั่งมหำเถร
สมำคม ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบ
ท้ายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสำรด้วยตนเอง ณ
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดสระแก้ว ศูนย์รำชกำร อำคำรปำงสีดำ ชั้น 2 โทร 037-425174 ตั้งแต่
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ในวัน และเวลำรำชกำร ระหว่ำง
เวลำ ๘.๓๐ นำฬิกำถึงเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสำรกำรสมัครสอบด้วย
ลำยมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงำนคุมประพฤติ จังหวัดสระแก้ว อำจไม่รับ
สมัครสอบ
๓.๒ เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด ๑.๕x
๒ นิ้วถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(๒) ส ำเนำหลั ก ฐำนกำรศึ ก ษำ ได้ แ ก่ ส ำเนำปริ ญ ญำบั ต ร ส ำเนำ
ระเบี ย นแสดงผลกำรเรีย น (Transcript) ประกำศนี ย บั ต รที่ แ สดงว่ ำ เป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำตรงกั บ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ (โดยให้นำหลักฐำนฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน อย่ำงละ
๑ ฉบับ
(๔) สำเนำหลักฐำนอื่นๆ
เช่น สำเนำใบสำคัญกำรสมรส (เฉพำะ
ผู้สมัครสอบเพศหญิง) สำเนำหนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล

-3ในหลั ก ฐำนกำรสมั ครสอบไม่ ตรงกั น ) ส ำเนำใบส ำคั ญทหำรกองเกิ น และใบส ำคั ญทหำรกองหนุ น
เฉพำะผู้สมัครสอบเพศชำย) จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรั บ รองแพทย์ แ สดงว่ ำ ไม่ เ ป็ น โรคที่ ต้ อ งห้ ำ ม ตำมกฎ ก.พ.
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ให้นำมำยื่นเมื่อเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก)
(6) ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท
ทั้ง นี้ ในส าเนาหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ให้ ผู้ ส มั ครสอบเขี ย นคารั บ รอง
ว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่ กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งในข้อ ๒.๒ และสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำใด จะถือกฎหมำย กฎ
หรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำตำมหลั ก สู ต รของสถำบั น นั้ น เป็ น เกณฑ์ โดยเป็ น ผู้ ส ำเร็ จ
กำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวัน ที่ปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2559
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้ งยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้ องครบถ้ วน ในกรณีที่มี การผิด พลาดอัน เกิ ดจากผู้ส มัครสอบไม่ ว่ากรณีใ ดๆ หรือคุ ณวุ ฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ สมัครสอบ
ตามประกาศดังกล่าว สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสระแก้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับ ผู้
นั้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลาและสถานที่
คัดเลือก
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบ ระเบียบ
กำรสอบ กำหนดกำรสอบ วัน เวลำ และสถำนที่สอบ ภำยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ณ สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว และ www.probation.go.th หัวข้อประชำสัมพันธ์
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องเข้ำรับกำรทดสอบตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สำนักงำนคุมประพฤติ
จังหวัดสระแก้วกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

-4๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) จะต้องเป็นผู้
ที่สอบได้คะแนนทดสอบภำคควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภำค
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐
๓. กำรจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภำคเรียงลำดับที่จำกผู้
ได้คะแนนรวมมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ กรณีคะแนนรวมเท่ำกัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบควำม
เหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนทดสอบควำม
เหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะ
สำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบกำรปฏิบัติงำน) มำกกว่ำเป็น ผู้อยู่ในระดับที่ สูงกว่ำ
ถ้ำได้คะแนนทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบ
กำรปฏิบัติงำน) เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่ำ
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ส ำนั ก งำนคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สระแก้ ว จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ ก
ณ สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว และ ทำง www.prpbation.go.th หัวข้อประชำสัมพันธ์
โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือ
มีกำรสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สำนักงำนคุมประพฤติ จังหวัดสระแก้ว จะจ้ำงผู้สอบคัดเลือกได้ตำมลำดับที่ในบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ และตำมอัตรำค่ำจ้ำงที่กำหนดไว้
ประกำศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2559
(ลงชื่อ)

เบญญาภา ทองสัมฤทธิ์
(นางสาวเบญญาภา ทองสัมฤทธิ์)
พนักงานคุมประพฤติ ชานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
ประธานคณะกรรมการดาเนินการเลือกสรรบุคคลเข้าทางานเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้าย

ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสืบเสำะและพินิจ กำรควบคุมและสอดส่อง กำรแก้ไขฟื้นฟูและ
กิ จ กรรมชุ ม ชนและกำรฟื้ น ฟู ส มรรถภำพผู้ ติ ด ยำเสพติ ด วำงแผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน ศึ ก ษำข้ อ มู ล
สอบปำกคำพยำน ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติ วิเครำะห์ข้อมูลที่มี
ควำมซับซ้อนในกำรปฏิบัติงำนคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอควำมเห็นต่อศำล หน่วยงำนอื่นหรือ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องโดยอำศัยวิจำรณญำณของตนเอง พัฒนำรูปแบบวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนให้
เหมำะสมกับประเภทคดี โดยใช้ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำร ควำมรู้ทำงด้ำนงำนคุมประพฤติ งำนฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนงำน ตำมแผนงำน/โครงกำร
ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สรุปวิเครำะห์และจัดทำรำยงำนต่ำงๆ เพื่อเสนอแนวทำงในกำร
พัฒนำ สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติ งำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด และปฏิบัติงำนอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทำงอำชญำวิทยำ
งำนยุติธรรม สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ กฎหมำย กำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ สังคม
สงเครำะห์ศำสตร์ และจิตวิทยำ หรือ
๒. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทำงอำชญำวิทยำ
งำนยุติธรรม สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ กฎหมำย กำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ สังคม
สงเครำะห์ศำสตร์ และจิตวิทยำ หรือ
๓. ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทำงอำชญำวิทยำ
งำนยุติธรรม สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ กฎหมำย กำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ สังคม
สงเครำะห์ศำสตร์ และจิตวิทยำ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก

คะแนน

วิธีการประเมิน

ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ควำมรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์ บทบำท
ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ นโยบำย กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและ
อืน่ ๆ
๒. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน กฎหมำย กฎ และ
ระเบียบที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติ ได้แก่
- พระรำชบัญญัติวิธีดำเนินกำรคุมประพฤติ ตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ พ.ศ. ๒๕๒๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัว และ
พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ.
๒๕๓๔ (เฉพำะมำตรำที่เกี่ยวข้องกับกำรคุมประพฤติ) และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.
๒๕๔๕
- พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๗๙ (เฉพำะมำตรำ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพักวันต้องโทษและลดวันต้องโทษ) และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ซึ่งออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๗๙
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยอำสำสมัคร
คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักอำชญำวิทยำและทัณฑวิทยำ
กระบวนกำรยุติธรรม ควำมรู้เกี่ยวกับงำนคุมประพฤติ
(งำนสืบเสำะและพินิจ งำนควบคุมและสอดส่อง งำน
กิจกรรมชุมชนและงำนแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด)

๑๐๐

- สอบข้อเขียน

ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ประวัติ
ส่วนตัว ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ ควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบและบุคลิกภำพอย่ำงอื่น

๑๐๐

- สอบสัมภาษณ์

