ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
………………………………………
ด้วยสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ประสงค์จะจ้ำงบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
เพื่อปฏิบัติรำชกำรในสังกัดสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
๑.ตาแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
(๑) ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,๓2๐ บาท
จำนวนว่ำง 1 อัตรำ
๒.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑) สัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สำรวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรทำงกำรเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้
ก่อน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรหรือตำมกฎหมำยอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(๑๑) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิ พำกษำถึงที่สุ ด ให้ จำคุกเพรำะ
กระทำควำมผิดทำงอำญำเว้นแต่โทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร
รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพรำะกำรกระทำควำมผิด
วินัยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำส่วนรำชกำรหรือตำมกฎหมำยอื่น
/(๑๔) ไม่เคย...

-๒(๑๔) ไม่เคยเป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ ออกเพรำะกำรกระทำควำมผิดวินัย ตำม
ระเบียบกระทรวง กำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำส่วนรำชกำรหรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรเข้ำสอบรับรำชกำร
สำหรับ พระภิก ษุ สำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับ สมัค รสอบและไม่อ ำจเข้ำ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ เข้ำรับรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐ มนตรีฝ่ำยบริห ำร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕ ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่
๑๗ มีนำคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม
๒.๒. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย
ประกำศ
๓. การรับสมัครสอบ
(๓.๑) วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐำนด้วยตนเองได้ที่สำนักงำนคุม
ประพฤติจังหวัดชลบุรี อำคำรเลขที่ ๓๓๓/๑๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสมด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. ๐๓๘๓๙๗๖๘๒-๓ ๐๓๘-๓๙๗๔๕๑ , ๐๓๘-๓๙๗๔๖๒ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2559 ถึงวันที่ 13 พฤษภำคม
2559 ในวันและเวลำราชการ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสำรกำรสมัครสอบด้วยลำยมือ
ตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี อำจไม่รับสมัครสอบ
(๓.๒) เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๓.๒.๑) รู ป ถ่ ำ ยหน้ ำ ตรงไม่ ส วมหมวกและไม่ ส วมแว่ น ตำดำ ขนำด
๑.๕x๒ นิ้ ว ถ่ ำ ยครั้ ง เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๓.๒.๒) สำเนำหลักฐำนกำรศึกษำได้แก่ สำเนำปริญญำบัตร สำเนำระเบียน
แสดงผลกำรเรียน (Transcript) ประกำศนียบัตรที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึ กษำตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ
จำนวน ๑ ฉบับ โดยให้นำหลักฐำนฉบับจริงไปแสดงด้วย
(๓.๒.๓) สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน อย่ำงละ ๑ ฉบับ
(๓.๒.๔) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่นสำเนำใบสำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัคร
เพศหญิง) ใบสำเนำหนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว – ชื่อสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครสอบ
ไม่ตรงกัน) สำเนำใบสำคัญทหำรกองเกินและใบสำคัญทหำรกองหนุน (เฉพำะผู้สมัครเพศชำย) จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่ กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
(๔.๑) ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำ ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่ง ในข้อ ๒.๒ และกำรสำเรจกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำใด จะถือกฎหมำย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับกำรสำเรจกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเรจกำรศึกษำและได้รับอนุมัติ
จำกผู้มีอำนำจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 13 พฤษภคม 2559
/(๔.๒) ผู้สมัครสอบ…

-๓(๔.๒) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมประกำศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีก ำรผิดพลำดอัน
เกิดจำกผู้สมัครสอบไม่ว่ำกรณีใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำม คุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศดังกล่ำว สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด ชลบุรี จะถือว่ำเป็นผู้ขำด
คุณ สมบัติใ นกำรสมัค รสอบครั้ง นี้ และให้ถือ ว่ำ กำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับ กำรเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด ชลบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ เข้ำสอบพร้อมกำหนด
วัน เวลำและสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภำยในวันที่ 17 พฤษภำคม ๒๕๕9 ณ สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชลบุรี และทาง www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครสอบต้องเข้ำรับกำรทดสอบตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคุมประพฤติ
จังหวัดชลบุรี กำหนด รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จะดำเนินกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้
เฉพำะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบกำรปฏิบัติงำน) ส่วนวั น เวลำ และสถำนที่ทำกำรสอบ
จะแจ้งให้ทรำบในวันที่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) จะต้องเป็นผู้
ที่สอบได้คะแนนทดสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับกำรจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ล ะภำคไม่
น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐
๓. กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภำคเรียงลำดับ
ที่จำกผู้ที่ได้คะแนนรวมมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดั บที่สูงกว่ำ กรณีคะแนนรวมเท่ำกัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบควำม
เหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนทดสอบควำมเหมำะสมกับ
ตำแหน่ง (สัม ภำษณ์) เท่ำ กัน ให้ผู้ที่ไ ด้ค ะแนนทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใ ช้เ ฉพำะสำหรั บ ตำแหน่ง
(สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบกำรปฏิบัติงำน) มำกกว่ำเป็น ผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่ำถ้ำได้คะแนนทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบกำรปฏิบัติงำน) เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่ำ
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด ชลบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ ำนกำรคัดเลือกของแต่ล ะ
ตำแหน่งเรีย งตำมลำดับ คะแนนสอบ ณ สำนัก งำนคุมประพฤติจังหวัด ชลบุรี โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีกำรสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่มีลักษณะ
งำนเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
/๙. กำรจ้ำง…

-๔๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จะจ้ำงผู้สอบคัดเลือกได้ตำมลำดับที่ในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ และตำมอัตรำค่ำจ้ำงที่กำหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน ๒๕๕9

(นำงอลงกรณ์ กำญจนำชีวะ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
สังกัดสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง

พนักงำนคุมประพฤติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาข้อมูลสอบปากคาพยาน ปฏิบัติงานนอก
สถานที่ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ
สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง
พัฒนารูปแบบวิธีการ ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้าน
งานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/
โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทารายงานต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา
สนับสนุนการปฏิบัติงาน คุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งาน
ยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ
จิตวิทยา หรือ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งาน
ยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ
จิตวิทยา หรือ
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งาน
ยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ
จิตวิทยา
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การคัดเลือก
คะแนน
วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง(สอบข้อเขียน) ๑๐๐ - สอบข้อเขียน
-วันสอบจะแจ้งให้ทรำบใน
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ
ภำยหลัง
อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
- พระราชบัญญัติวิธีดาเนินการคุมประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
/พระรำชบัญญัติ...

-2การคัดเลือก

คะแนน

วิธีการประเมิน

- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕53 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยว-ข้องกับการ
คุมประพฤติ)
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒4๗๙ (เฉพาะมาตราที่
เกี่ยวข้องกับการพักวันต้องโทษและลดวันต้องโทษ) และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒4๗๙
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัคร คุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ความรู้เกี่ยวกับหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยากระบวนการ
ยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ งาน
ควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชนและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอื่น

๑๐๐

-สอบสัมภำษณ์
-วันสอบคัดเลือกจะแจ้งให้
ทรำบในภำยหลัง

