(สำเนำ)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
----------------------------------------------------------ด้วยสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด สมุทรปรำกำร ประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ำทำงำนเป็น
ลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัดสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างและจานวนอัตราว่าง ได้แก่
(1) ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
อัตราค่าจ้าง 11,680 บำท ค่ำครองชีพชั่วครำว 3,320 บำท
จานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
2.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(2) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็ นผู้ อยู่ ในระหว่ำงถูกสั่ งพักรำชกำรหรือถูกสั่ งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม
พระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมกำรหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือ
เจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลำย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพรำะกระท ำควำมผิ ด วิ นั ย ตำม
พระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑0) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมำยอื่น
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(๑1) เป็ น ผู้ เคยกระท ำกำรทุ จ ริต ในกำรสอบเข้ ำรั บ รำชกำรหรือ เข้ำ ปฏิ บั ติง ำนใน
หน่วยงำนของรัฐ
สำหรับพระภิกษุ สำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบและไม่อำจให้เข้ำสอบเพื่อ
บรรจุ เข้ ำรั บ รำชกำรได้ ทั้ง นี้ โ ดยอนุ โ ลมตำมหนัง สื อ กรมสำรบรรณคณะรัฐ มนตรี ฝ่ ำ ยบริห ำร ที่ นว
๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕. ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม
๒๕3๘ โดยอนุโลม
๒.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐำนด้วยตนเอง ณ สำนักงำน
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปรำกำร อำคำรเลขที่ ๕๙๖ หมู่ ๕ ตำบลบำงปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร
โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๗-๗๘๑๑-๒ , ๗๘๕๕, ๐-๒๑๘๓-๑๐๐๖-๗ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – 29 มีนาคม
2559 ในวัน เวลำรำชกำร ระหว่ำงเวลำ ๐๘. ๓๐ นำฬิกำ ถึง ๑๖ .๓๐ นำฬิกำ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสำรกำรสมัครสอบด้วยลำยมือ ของ
ตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปรำกำร อำจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ำยครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันทีร่ ับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(๒) สำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ ได้แก่ สำเนำปริญญำบัตร สำเนำระเบียนแสดงผลกำร
เรียน (Transcript) ประกำศนียบัตรที่แสดงว่ำเป็ นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
(โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน อย่ำงละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น สำเนำใบสำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง)
สำเนำหนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครสอบไม่ตรงกัน )
สำเนำใบสำคัญทหำรกองเกิน และใบสำคัญทหำรกองหนุน (เฉพำะผู้สมัครสอบเพศชำย) จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม ตำมกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน (ให้นำมำยื่นเมื่อเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “ ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้ มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งในข้อ ๒.3 และสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำใด จะถือกฎหมำย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำก
ผู้มีอำนำจอนุมัตภิ ายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 29 มีนาคม 2559
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๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุ ณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สานักงานคุมประพฤติจังหวัด สมุทรปราการ
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลาสถานที่คัดเลือก
ส ำนั กงำนคุมประพฤติจังหวัด สมุทรปรำกำร จะประกำศรำยชื่อ ผู้ มีสิ ทธิเข้ ำ คัดเลื อ ก
พร้อมกำหนดวัน เวลำและสถำนที่คัดเลือก ตลอดจนระเบียบกำรคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559
ณ สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปรำกำร หรือ WWW.PROBATION.GO.TH
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ำรับกำรทดสอบตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรปรำกำรกำหนด รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จะดาเนิน การทดสอบความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ส่วนวัน เวลาและสถานที่ทาการ
สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่ได้
คะแนนทดสอบภำคควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับกำรจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภำคไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๖๐
๓. กำรจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับ ที่ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภำค
เรียงลำดับที่จำกผู้ได้คะแนนรวมมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ กรณีคะแนนรวมเท่ำกัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบ
ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนทดสอบควำมเหมำะสม
กับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง (สอบ
ข้อเขีย นและ/หรื อทดสอบกำรปฏิบั ติงำน) มำกกว่ำเป็นผู้ อยู่ในระดับที่สู งกว่ำ ถ้ำได้คะแนนทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบกำรปฏิบัติงำน) เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ระดับที่สูงกว่ำ
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด สมุทรปรำกำร จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกของแต่ละ
ต ำแหน่ ง เรี ย งตำมล ำดั บ คะแนนสอบ ณ ส ำนั ก งำนคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร (และทำง
WWW.PROBATION.GO.TH) โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีกำรสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ใหม่แล้ว
/9. กำรจ้ำง
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๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวั ดสมุทรปรำกำร จะจ้ำงผู้สอบคัดเลือกได้ตำมลำดับที่ในบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ และตำมอัตรำค่ำจ้ำงที่กำหนดไว้
ประกำศ ณ วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕9
ลงชื่อ

สุดฤดี ศรีอรุณ

(นำงสุดฤดี ศรีอรุณ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปรำกำร
ประธำนกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
สังกัดสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปรำกำร

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวทิพวัลย์ สุขสุวำนนท์)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

ทิพวัลย์ ตรวจ
ปุณยนุช ร่ำง/พิมพ์

เอกสารแนบท้าย
ชื่อตาแหน่ง

พนักงำนคุมประพฤติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสืบเสำะและพินิจ กำรควบคุ มและสอดส่อง กำรแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรม
ชุม ชนและกำรฟื้น ฟูส มรรถภำพผู้ ติด ยำเสพติ ด วำงแผนกำรปฏิ บัติ งำน ศึ กษำข้ อมู ล สอบปำกค ำพยำน
ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติ วิเครำะห์ข้อมูลที่มีควำมซับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน
คดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบ สรุ ป เพื่ อ เสนอควำมเห็ น ต่ อ ศำล หน่ ว ยงำนอื่ น หรื อ คณะกรรมกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยอำศั ย
วิจำรณญำณของตนเอง พัฒนำรูปแบบวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับประเภทคดี โดยใช้ควำมรู้เชิง
สหวิทยำกำร ควำมรู้ทำงด้ำนงำนคุมประพฤติ งำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงำนให้เป็ นไป
ตำมมำตรฐำนงำน ตำมแผนงำน/โครงกำร ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สรุปวิเครำะห์และจัดทำรำยงำน
ต่ำงๆ เพื่อเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำ สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติ งำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้ รั บ ปริ ญ ญำตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ทำงอำชญำวิ ท ยำ
งำนยุติธรรม สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ กฎหมำย กำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ สังคมสงเครำะห์
ศำสตร์ และจิตวิทยำ หรือ
๒. ได้ รั บ ปริ ญ ญำโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ทำงอำชญำวิ ท ยำ
งำนยุติธรรม สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ กฎหมำย กำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ สังคมสงเครำะห์
ศำสตร์ และจิตวิทยำ หรือ
๓. ได้ รั บ ปริ ญ ญำเอกหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ทำงอำชญำวิ ท ยำ
งำนยุติธรรม สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ กฎหมำย กำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ สังคมสงเครำะห์
ศำสตร์ และจิตวิทยำ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก

คะแนน

วิธีการประเมิน

ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
๑. ควำมรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบำท
ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน กฎหมำย กฎ และระเบียบที่ใช้
ในกำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติ ได้แก่
- พระรำชบัญญัติวิธีดำเนินกำรคุมประพฤติ ตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัว และ
พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕53
(เฉพำะมำตรำที่เกี่ยวข้องกับกำรคุมประพฤติ) และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
- พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒4๗๙ (เฉพำะมำตรำที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพักวันต้องโทษและลดวันต้องโทษ) และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์
พ.ศ. ๒4๗๙
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยอำสำสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.
๒๕๔๗
๓. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักอำชญำวิทยำและทัณฑวิทยำ กระบวนกำร
ยุติธรรม ควำมรู้เกี่ยวกับงำนคุมประพฤติ (งำนสืบเสำะและพินิจ
งำนควบคุมและสอดส่อง งำนกิจกรรมชุมชนและงำนแก้ไขฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด)

๑๐๐

- สอบข้อเขียน
- วัน เวลาและสถานที่ใน
การทดสอบจะแจ้งให้ทราบ
ในภายหลัง

ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
พิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน
ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำ
กับผู้ร่วมงำน สังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
ปฏิภำณไหวพริบ บุคลิกภำพและพฤติกรรมเพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ และ
อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

๑๐๐

- สอบสัมภาษณ์
- วัน เวลาและสถานที่ใน
การทดสอบจะแจ้งให้ทราบ
ในภายหลัง

