ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-------------------------------------ด้วยสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
(1) ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 7,620 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,380 บาท
จานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็น ผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาความผิดวินัยตามตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑1) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
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สาหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการได้ ทั้งนีโ้ ดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดย
อนุโลม
๒.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบท้าย
ประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุม-สามโคก ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่
1 – 26 กรกฎาคม 2559 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือ
ของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี อาจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน ๒ รูป
(๒) ส าเนาหลั ก ฐานการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ส าเนาปริ ญญาบั ตร ส าเนาระเบี ย น
แสดงผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ
จานวน ๑ ฉบับ (โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศ
หญิง) สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว -ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่
ตรงกัน) สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน และใบสาคัญทหารกองหนุน เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จานวนอย่าง
ละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน (ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้ ง นี้ ในส าเนาหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ให้ ผู้ ส มั ค รสอบเขี ย นค ารั บ รองว่ า
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งในข้อ ๒.3 และสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่า เป็น ผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
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ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปทุมธานี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับ ผู้นั้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พร้อมกาหนดวัน
เวลาและสถานที่สอบ และระเบี ยบการสอบ ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดปทุมธานี และทาง www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ปทุมธานี กาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดปทุมธานี จะดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับต าแหน่ง (ทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00
นาฬิกา และทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559
เวลา 13.30 นาฬิกาเป็นต้นไป
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่ได้
คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาค ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
๓. การจ้ างจะเป็ นไปตามล าดั บที่ ในบั ญชี ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อก โดยใช้ คะแนนรวมทั้ ง 2 ภาค
เรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ที่
ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของตาแหน่งเรียง
ตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดปทุมธานี (และทาง WWW.PROBATION.GO.TH)
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบกาหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการ
สอบคัดเลือกในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
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๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดปทุมธานี จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบั ติงานด้านรั บ-ส่ งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสื อราชการ ร่าง-โต้ตอบ
หนังสื อราชการ จัดเก็บ ค้น หาหนังสือ ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทาบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ์/คัดสาเนา ค้นหา
และติดตามเรื่อง เบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดเตรียม
และอานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย
กฎ ระเบียบและคาสั่งต่างๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุม
ความประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง การบัญชี
การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการ
บัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการ
บัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การทดลองปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
Microsoft Excel , Microsoft Word หรืองานพิมพ์หนังสือ
ราชการ เป็นต้น ตามที่เห็นเหมาะสม

คะแนน
๑๐๐

ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น

๑๐๐

วิธีการประเมิน
- ทดสอบปฏิบัติงาน

- สอบสัมภาษณ์

