(สําเนาคูฉบับ)
ประกาศ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม กรมคุมประพฤติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหนง พนักงานคุมประพฤติ
----------------------------------------------------------ดว ยสํา นัก งานคุม ประพฤติจัง หวัด เชีย งใหม กรมคุม ประพฤติ ประสงคจ ะรับ สมัค ร
บุค คลเพื ่อ ดํ า เนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานราชการทั่ ว ไป ตํ า แหน ง พนั ก งานคุ ม ประพฤติ
เพื่อปฏิบัติราชการที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลื อ กสรรพนัก งานราชการและแบบสั ญ ญาจ างของพนัก งานราชการ ลงวัน ที่
๑๑ กั นยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานราชการ เรื่อ ง การกํา หนดลัก ษณะงาน
และคุณสมบั ติเ ฉพาะของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
และคําสั่ งกรมคุมประพฤติ ที่ 972/2555 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 จึงประกาศรั บสมัครบุ คคลเพื่ อ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน รายละเอียดการจางงาน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย)
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔. ไม เ ป นผู มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม ส ามารถปฏิบั ติห นาที่ ได ไร ความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
๖. ไม เ ป น ผู เ คยต อ งรั บ โทษจํา คุ ก โดยคํา พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จํา คุ ก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
/หมายเหตุ...

-2หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการ
หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ พนัก งานหรือ
ลูกจางของราชการส วนท อ งถิ่น และจะตอ งนําใบรั บ รองแพทย ซึ่ ง ออกให ไม เ กิ น ๑ เดือ น และแสดงวา
ไม เ ป นโรคที่ ตองหามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (๒๕๓๕) มายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย)
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท ๐-๕๓๑๑-๒๐๙๐-๑
ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 – 3 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
โดยผูสมัครสอบจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๐๐.- บาท
เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว สํานักงานคุมประพฤติจั งหวัด
เชียงใหม จะไมคืนคาธรรมเนียมให ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ผูสมัครสอบจะตองกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบดวยลายมือตนเองใหถูกตองและ
ครบถวน มิฉะนั้น สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม อาจไมรบั สมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัครสอบ
๑. รู ป ถ า ยหน า ตรงไม ส วมหมวกและไม ส วมแว น ตาดํา ขนาด ๑.๕ นิ้ ว x 1 นิ้ ว
โดยถายไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๒. สําเนาวุฒิ บั ตร หรื อ ใบประกาศนียบั ตร และสํา เนาระเบี ยนแสดงผลการเรี ยน
(Transcript of Record) ที่ แสดงหรื อ ระบุ วาเป นผู มี วุฒิ ก ารศึก ษาตรงกั บ ตําแหนง ที่ ส มั ครสอบจํา นวน
อยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษาไวดวย และตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร
คือวันที่ 3 มีนาคม 2559
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๔. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชนใบสําคัญการสมรส(เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) ใบสําคัญ ทหารกองเกิน (สด.๔๓)
ใบสําคัญทหารกองหนุน (สด.๘) (เฉพาะผูชาย) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสํา เนาเอกสารทุกฉบับใหผูส มั ครเขี ย นคํา รับรองวา “รับ รองสํา เนาถูก ตอ ง”
และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย

/4. เงื่อนไข...

-3๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผูสมัครสอบ จะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใน
ขอ ๒.๒ และการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 3 มีนาคม 2559
๔.๒ ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ
ให ถูก ตอ งครบถวนตามประกาศนี้ พร อ มทั้ ง ยื่นหลั ก ฐานในการสมั ครให ถูก ตอ งครบถวน ในกรณีที่ มี ก าร
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวากรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ
อันมีผลใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกลาว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม จะ
ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือวาการรับสมัคร และการไดเขารับการเลือกสรรครั้ง
นี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔.๓ สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบเพื่อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปได ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลาสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
สํานัก งานคุม ประพฤติจัง หวัดเชียงใหม จะประกาศรายชื่อ ผูมีสิท ธิเ ขารับ การประเมิน
สมรรถนะ พรอมกําหนด วัน เวลา สถานที่สอบขอเขียน ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม และ www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผูสมัครตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหมกําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
๗. เกณฑการตัดสิน
๑. ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละครั้ง
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๒. การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยใชคะแนนรวมของคะแนนประเมิน
โดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากันจะให
ผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
/8. การประกาศ...

-4๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูผ านการสรรหาและเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม และ www.probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวใหเปนอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัคร
ในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
๙. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ผูผ านการสรรหาและเลื อกสรรจะตองทํ าสั ญญาจางตามที่ สํ านักงานคุมประพฤติจั งหวัด
เชียงใหม กําหนดและภายหลั ง มี อั ต ราว า งในงานลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ คล า ยคลึ ง กั น หากสํา นั ก งาน
คุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เชี ย งใหม พิจ ารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีส มรรถนะในเรื่อ งเดียวกันได
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผูผานการสรรหาและเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2559

ไวพจน พูสทิ ธิน์ ายเทพพรหม ออนสีบุตร
(นายเทพพรหม ออนสีบุตร)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม
ประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง พนักงานคุมประพฤติ
จํานวน 1 อัตรา
กลุมงาน กลุมงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานดานการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดสอง การแกไขฟนฟูและกิจกรรม
ชุม ชนและการฟ นฟู ส มรรถภาพผู ติดยาเสพติด วางแผนการปฏิบั ติง าน ศึก ษาขอ มู ล สอบปากคําพยาน
ปฏิบั ติง านนอกสถานที่ ตามขั้นตอนการปฏิบั ติง านคุมประพฤติ วิเ คราะห ขอมู ล ที่ มี ความซั บ ซ อ นในการ
ปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นตอศาล หนวยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของโดย
อาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบั ติงานใหเหมาะสมกับ ประเภทคดี โดยใช
ความรูเ ชิง สหวิทยาการ ความรูทางดานงานคุมประพฤติ งานฟนฟูสมรรถภาพผู ติดยาเสพติด รวมทั้ ง
ปฏิบั ติงานให เปนไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมิ นผลการปฏิบั ติงาน สรุ ป
วิเคราะหและจัดทํารายงานตางๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งาน
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร และจิตวิทยา เพื่อใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ

คะแนน

การประเมินครั้งที่ 1
๑. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ไดแก วิเคราะห บทบาท ภารกิจ
อํานาจหนาที่ กฎหมายทีเ่ กี่ยวของและอื่น ๆ
๒. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย และกฎระเบียบที่ใชใน
การปฏิบัตงิ านคุมประพฤติ ไดแก
- พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมประพฤติตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 –
58 และมาตรา 74 – 76 พระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545

๑๐๐

วิธีการประเมิน
- สอบขอเขียน

-๒สมรรถนะ

คะแนน

วิธีการประเมิน

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 (เฉพาะมาตรา
เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ) พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2543 และที่แกไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.
๒๕๔๗
๓. ความรูเกี่ยวกับหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

๑๐๐

- สอบสัมภาษณ

ทดสอบความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัตสิ วนตัว
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น

รวม
อัตราคาตอบแทน
สิทธิประโยชน
ระยะเวลาการจาง
คาธรรมเนียมสมัคร

200

18,000 บาท
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
นับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจางถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
๒๐๐ บาท (สองรอยบาทถวน) เมื่อสมัครแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให
เวนแตในกรณีที่เปน ผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งนี้จะตอง
ดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
หมายเหตุ : การเก็บคาธรรมเนียมสมัครสอบ ปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้
- ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑ ,๒,๓,๔,๖,๘,๙,๑๐,๑๑ และ ๑๒
- ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่
ของรัฐ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
เรื่อง การหักเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติไดกําหนดการรับเงินคาสมัครสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกตําแหนงและทุกกลุมเปนเงิน ๒๐๐.- บาท (สองรอยบาทถวน)

