ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
---------------------------ด้วยสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่ ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
- อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
จานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออกหรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาความผิดวินัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียกระทรวง
การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

(15)........
-2(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สาหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
โดยอนุโลม
2.2 คุณ สมบัติเ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้า ย
ประกาศ
3. การรับสมัครสอบ
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสระบุรี เลขที่ 11/1-2 ถนนพหลโยธิน ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร
036 - 211108 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันเวลาราชการ
ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของ
ตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี อาจไม่รับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(1) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่ น ตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน 2 รูป
(2) สาเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร สาเนาระเบีย นแสดงผลการ
เรียน(Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน 1 ฉบับ
(โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศ
หญิง) สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่
ตรงกัน) สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน และใบสาคัญทหารกองหนุน (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จานวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน (ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรอง
ว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ งในข้อ 2.2 และส าเร็ จ การศึกษาตามหลั กสู ตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกีย่ วกับสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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-34.2 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้ องครบถ้วน ใน
กรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณ วุฒิของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่า ว สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระบุรีจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมั ครและการได้เข้า
รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพร้อมกาหนดวัน
เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สระบุรี และ WWW.PROBATION.GO.TH)
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
7. เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่
สอบได้คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60
3. การจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค เรียงลาดับที่จากผู้
ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/
หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็น ผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ส านั กงานคุมประพฤติจังหวัด สระบุรี จะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการคัดเลื อกของแต่ล ะ
ต า แ ห น่ ง เ รี ย ง ต า ม ล า ดั บ ค ะ แ น น ส อ บ ณ ส า นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ จั ง ห วั ด ส ร ะ บุ รี ( แ ล ะ ท า ง
WWW.PROBATION.GO.TH) โดยบั ญชี ร ายชื่อดั งกล่ าวให้ เป็น อันยกเลิ กหรือ สิ้ นผลลงเมื่อครบกาหนด 1 ปี
นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบั ญชีผู้สอบคัดเลือก
ได้ใหม่แล้ว

9........
-49. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
หมายเหตุ กรณีจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการได้ ต้องได้รับการแจ้งกรอบ
อัตรากาลัง และได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางก่อน
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ลงชื่อ

นายณรงค์ ขาเพชร
(นายณรงค์ ขาเพชร)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี

เอกสารแนบท้าย

ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไข้ฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาข้อมูลสอบปากคาพยานปฏิบัติงานนอก
สถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ
สรุปเพื่อเสนอความเห็นชอบต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณของ
ตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดีโดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้
ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตาม
แผนงาน/โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทารายงานต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางใน
การพัฒ นา สนั บ สนุ น การปฏิบั ติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่น ที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในอาชญาวิทยา งานยุติธรรม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา
หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี ยวกันในอาชญาวิทยา งานยุติธรรม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา
หรือ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในอาชญาวิทยา งานยุติธรรม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา

4. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ทดสอบความรู้ ความสามรถที่ใช้เฉพาะ
๑๐๐ สอบข้อเขียน
ตาแหน่ง (สอบข้อเขียน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อานาจ
หน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ย วกับ การปฏิบั ติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
- พระราชบัญญัติวิธีดาเนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารราความอาญา พ.ศ.๒๕๒๒ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖-๕๘ และ
มาตรา ๗๔-๗๖ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
ที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๓๔ (เฉพาะมาตราเกี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ ม
ประพฤติ) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2554
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2579 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ
การพักวันต้องโทษและลดวันต้องโทษ) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
ออกตามความใน พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2579
- ระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ยอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ
พ.ศ. 2547
3. ความรู้ เกี่ยวกับ หลั กอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา กระบวนการยุติธรรม
ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมสอดส่อง
งานกิจการชุมชนและงานแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
100
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการ ประวั ติ ส่ ว นตั ว ท่ ว งวาจา
อุป นิ สั ย อารมณ์ ทัศ นคติ ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ปฏิ ภ าณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอื่น

สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด สระบุรีจะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียนก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ โดยการ
สอบสัมภาษณ์ต่อไป

