(สาเนา)

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
......................................
ด้วยสานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี ประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างและจานวนอัตราว่าง ได้แก่
ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
จานวนอัตราว่าง 2 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็ น คนไร้ ความสามารถ คนเสมื อนไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรือจิตฟั่นเฟือ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็ น กรรมการหรื อผู้ ด ารงตาแหน่ ง ที่รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารพรรคการเมื องหรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าความผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิ ดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายอื่น

-2(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
ส าหรั บ พระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่ รับสมัครสอบและไม่อ าจเข้าสอบเพื่อบรรจุ
เข้ารั บราชการได้ ทั้งนี้ โดยอนุ โลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐ มนตรีฝ่ ายบริหารที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5. ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
โดยอนุโลม
2.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
3. การรับสมัครสอบ
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบขอและยื่ น ใบสมั ค ร พร้ อ มหลั ก ฐานด้ ว ยตนเอง ณ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี (ภายในบริเวณด้านหลังศาลจังหวัดจันทบุรี) เลขที่ 13/1 ถนนท่าหลวง
ต าบลวั ดใหม่ อ าเภอเมื อง จั งหวั ดจั นทบุ รี โทรศั พ ท์ 039-321403 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 5 กรกฎาคม –
28 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของ
ตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี อาจไม่รับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.52 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน 2 รูป
(2) สาเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน 1 ฉบับ
(โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(3) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)
สาเนาใบสาคัญทหารกองเกินและใบสาคัญทหารกองหนุน (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
(ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในข้อ 2.3 และสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

-34.2 ผู้สมัค รสอบต้ องรั บผิดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่า เป็น ผู้มีคุณ สมบัติ
ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รสอบจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของต าแหน่งที่สมัค รสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่ มีสิทธิ สมัค รสอบตามประกาศดังกล่าว สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกพร้อมกาหนดวัน
เวลาและสถานที่ คั ดเลื อก ตลอดจนระเบี ยบการคั ดเลื อก ภายในวั นที่ 1 สิ งหาคม 2559 ณ ส านั กงาน
คุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งเข้ า รั บ การทดสอบตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ
จังหวัดจันทบุรีกาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัด จันทบุรี จะดาเนิน การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใ ช้
เฉพาะสาหรั บต าแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรื อทดสอบการปฏิ บัติงาน) ในวัน ที่ 6 สิงหาคม 2559
ส่วนวัน เวลาและสถานที่ทาการสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
7. เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่ได้
คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
3. การจ้างจะเป็น ไปตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่ านการคัดเลือก โดยใช้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค
เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้ อยู่ในระดับที่สู งกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวก่อนเป็น
ผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
8. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละตาแหน่ง
เรียงตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานักงานคุ มประพฤติจังหวัดจันทบุรี (และทาง WWW.PROBATION.GO.TH)
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบ
คัดเลือกในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว

-49. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือก
ได้ และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
หมายเหตุ กรณีจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานได้ ต้ องได้รับการแจ้งกรอบอัตรากาลัง
และได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางก่อน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ลงชื่อ อัญชลี พงษ์พิทักษ์
(นางอัญชลี พงษ์พิทักษ์)
ผู้อานวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี

สาเนาถูกต้อง
ลงชื่อ สมลักษณ์ บุญศิริ
(นางสมลักษณ์ บุญศิริ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาข้อมูล สอบปากคาพยาน ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบั ติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดี
ที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยวิจารณญาณ
ของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ต่าง ๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม
สั งคมวิทยาและมานุ ษ ยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐ ประศาสนศาสตร์ สั งคมสงเคราะห์ ศาส ตร์และ
จิตวิทยา หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม
สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา กฎหมาย การปกครอง รั ฐ ประศาสนศาสตร์ สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
และจิตวิทยา หรือ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท
ภารกิจ อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใช้
ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
- พระราชบัญญัติวิธีดาเนินการคุมประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2522
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คะแนน
วิธีการประเมิน
100 สอบข้อเขียน
วันที่ 6 สิงหาคม 2559

การคัดเลือก
คะแนน
วิธีการประเมิน
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2543 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ)
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2534 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ)
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2579 (เฉพาะมาตรา
ที่เกี่ยวข้องกับการพักวันต้องโทษและลดวันต้องโทษ)
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2579
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ. 2547
3. ความรู้เกีย่ วกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กระบวนการยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
(งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง
งานกิจกรรมชุมชนและงานแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
100 - สอบสัมภาษณ์
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
- วัน เวลาและสถานที่
ประวัติการทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ในการสอบจะแจ้ง
ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้ทราบในภายหลัง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและ
พฤติกรรมเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่ง

