ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
-------------------------------------ดวยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี ประสงคจะคัดเลือกบุคคลเพื่อเขา
ทํางานเปนลูกจางชั่วคราวในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะจาง อัตราคาจางและจํานวนอัตราวาง ไดแก
(๑) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
อัตราคาจาง 7,620 บาท คาครองชีพชั่วคราว 2,380 บาท
จํานวนอัตราวาง 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
(๓) เป น ผู เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
2.2 ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6 ) เปนบุคคลลมละลาย
(7 ) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-2(8 ) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9 ) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําความผิด
วินัยตามพระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่น
(๑0) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษไล อ อก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑1) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขา
ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
สําหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจเขา
สอบเพื่อบรรจุเขารับราชการได ทั้งนี้โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕. ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลง
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.3 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบทายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารดวยตนเอง ณ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี ที่อยู อาคารศาลแขวงสุราษฎรธานี ชั้น 1 ต.ขุนทะเล
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี โทร 077 355371-2 ตั้งแตวันที่ 10 - 31 พฤษภาคม 2559 ในวัน
เวลาราชการ ระหวางเวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะตองกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบดวย
ลายมือของตนเองใหถูกตองและครบถวน มิฉะนั้น สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี
อาจไมรับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่น พรอมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕
X๒ นิ้วถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันที่รับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(๒) สําเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก สําเนาปริญญาบัตร สําเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ (โดยใหนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงดวย)
(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยาง
ละ ๑ ฉบับ

-๓(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะ
ผูส มั ค รสอบเพศหญิ ง ) สํ าเนาหนั ง สื อ สํา คั ญ การเปลี่ย นชื่ อ ตั ว -ชื่ อ สกุ ล (ในกรณีที่ ชื่ อ ตั ว -ชื่ อ สกุ ล
ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน และใบสําคัญทหารกองหนุ น
เฉพาะผูสมัครสอบเพศชาย) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรั บ รองแพทย แ สดงว า ไม เ ป น โรคที่ ต อ งห า ม ตามกฎ ก.พ.
ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน (ใหนํามายื่นเมื่อเปนผูผานการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา
“ขาพเจาขอรับรองวาถายจากตนฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กํากับไวในเอกสารทุกฉบับดวย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู ส มั ค รสอบ จะต อ งเป น ผู มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในขอ ๒.3 และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด
จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเปนเกณฑ โดย
เปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 31
พฤษภาคม 2559
๔.๒ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน
ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และ
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองตรงตามประกาศนี้ พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให
ถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศดังกลาว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับ ผูนั้น
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลาและสถานที่
คัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาคัดเลือก
พรอมกําหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก ตลอดจนระเบียบการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 มิถุนายน
2559 ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี
๖. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบตองเขารับการทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎรธานี กําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย

-๔สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี จะดําเนินการทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่
13 มิถุนายน 2559 ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี เวลา 08.30 น เปนตนไป
๗. เกณฑการตัดสิน
๑. ผูที่จะมีสิทธิเขารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) จะตองเปน
ผูที่สอบไดคะแนนทดสอบภาคความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๒. ผูที่จะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว จะตองเปนผูที่ไดคะแนนสอบในแตละภาค
ไมนอยกวารอยละ ๖๐
๓. การจางจะเปนไปตามลําดับทีใ่ นบัญชีผูผานการคัดเลือก โดยใชคะแนนรวมทั้ง ๒
ภาคเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา กรณีคะแนนรวมเทากัน ผูที่
ไดคะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา ถาได
คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกวาเปน
ผูอยูใ นระดับที่ สูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบ
ขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวกอนเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผู านการคัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานีจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกของแต
ละตําแหนงเรียงตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี (และทาง
WWW.PROBATION.GO.TH) โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลลง เมื่อครบ
กําหนด ๑ ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันอีก
และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว
๙. การจางผูสอบคัดเลือกได
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี จะจางผูสอบคัดเลือกไดตามลําดับที่ใน
บัญชีผูสอบคัดเลือกได และตามอัตราคาจางที่กําหนดไว
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2559
โกมล เสรยางกูร
(นายโกมล เสรยางกูร)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานรับ-สงเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ รางโตตอบหนังสือราชการ จัดเก็บ คนหาหนังสือ ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทําบัตรขาราชการ
ลูก จ า งประจํ า พนั ก งานราชการและลู ก จ า งชั่ ว คราว ตรวจสอบวั น ลา ลงประวั ติ ข อ มู ล บุ ค คล
จัดเก็บ พิมพ/คัดสําเนา คนหาและติดตามเรื่อง เบิกจายวัสดุเครื่องใชของหนวยงาน ชี้แจงและ
อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ จัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ แจงเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบและคําสั่งตางๆ ปฏิบัติงานบุคคล
เบื้องตน งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพหนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงาน
การคุมความประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทาง
การบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป และการจัดการทรัพยากรมนุษย
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
คะแนน
วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑๐๐ - สอบขอเขียน
(สอบขอเขียน)
- วันที่ 13 มิถุนายน
๑. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ไดแกวิสัยทัศน บทบาท
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ภารกิจ อํานาจหนาที่ กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่นๆ
๒. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงานธุรการ ไดแก
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แกไขเพิ่มเติม

-๒การคัดเลือก
ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีการทดลองปฏิบตั ิงาน เชน
การใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Excel ,
Microsoft Word หรืองานพิมพหนังสือราชการ
เปนตน ตามที่เห็นเหมาะสม โดยใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ทดสอบความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัติ
สวนตัว ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น

คะแนน

๑๐๐

วิธีการประเมิน

- สอบสัมภาษณ
- วันสอบคัดเลือก
จะแจงใหทราบใน
ภายหลัง

