ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-------------------------------------ด้ ว ยส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ตาก ประสงค์ จ ะจ้ า งบุ ค คลเข้ า ท างานเป็ น
ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว เพื่ อ ปฏิ บั ติ ร าชการในสั ง กั ด ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ตาก โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างและจานวนอัตราว่าง ได้แก่
(๑) ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท ค่าครองชีพชัว่ คราว 3,320 บาท
จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ ให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีร่ ังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผูด้ ารงตาแหน่งทีร่ ับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(8) เป็น...

-2(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาความผิด
วินัยตามพระราชบัญญัตนิ ี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
สาหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบ
เพื่ อ บรรจุ เ ข้า รั บ ราชการได้ ทั้ งนี้ โ ดยอนุ โ ลมตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ ายบริ ห ารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคาสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รบั สมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบขอและยื่ น ใบสมั ค ร พร้ อ มเอกสารด้ ว ยตนเอง
ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เลขที่ 589 หมู่ที่ 9 ตาบลน้ารึม อาเภอเมือง จังหวัดตาก โทรศัพท์
055 517638-9 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ
ระหว่างเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วย
ลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก อาจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน 3 รูป
(๒) สาเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร สาเนาระเบียน
แสดงผลการเรี ย น (Transcript) ประกาศนี ย บั ต รที่ แ สดงว่ า เป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ ต าแหน่ ง ที่
สมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ (โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑
ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัคร
สอบเพศหญิง ) สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐาน
การสมัครสอบไม่ตรงกัน) สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน และใบสาคัญทหารกองหนุน (เฉพาะผู้สมัครสอบ
เพศชาย) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
/(5) ใบ...

-3(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน (ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ ผู้สมัครสอบเขี ยนคารั บรองว่ า
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่ กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งในข้อ ๒.3 และสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 30 ตุลาคม 2561
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ สมัครสอบตามประกาศดังกล่าว
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ ครั้งนี้ และให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกาหนดวัน เวลาและสถานที่
สอบคัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด ตาก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พร้อมกาหนดวัน
เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ให้ทราบภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดตาก และทาง www.probation.go.th หัวข้อสมัครงาน/รับโอน
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตากกาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๗. เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
/3. การ...

-43. การจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่ ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยใช้คะแนนรวมทั้ง 2
ภาคเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้
คะแนนทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบ
ข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สานั ก งานคุ มประพฤติ จัง หวั ด ตาก จะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่า นการคัด เลือ กของแต่ ล ะ
ต าแ หน่ ง เรี ยงต ามล าดั บ คะ แ น น สอบ ณ ส านั กงาน คุ ม ปร ะ พฤ ติ จั ง ห วั ด ต าก แ ละทาง
www.probation.go.th หัวข้อสมัครงาน/รับโอน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลง
เมื่อครบกาหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกัน
อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด ตาก จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) ยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร
(นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานด้ านการสื บเสาะและพินิ จ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้น ฟู แ ละ
กิจกรรมชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาข้อมูล สอบปากคา
พยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนใน
การปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
โดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี
โดยใช้ความรู้เชิ งสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
สรุปวิเคราะห์และจัดทารายงานต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา
งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิท ยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก

คะแนน

วิธีการประเมิน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท
ภารกิจ อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
- พระราชบัญญัติวิธีดาเนินการคุมประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
๒๕๓๔ (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ ) และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 (เฉพาะมาตราที่
เกี่ยวข้องกับการพักวันต้องโทษและลดวันต้องโทษ) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ความรู้เกี่ยวกับหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา กระบวน
การยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะ
และพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชนและ
งานแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติสว่ นตัว
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น

๑๐๐

- สอบข้อเขียน

๑๐๐

- สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จะดาเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในข้อ 1 - 3 ก่อน และผู้ผ่านการทดสอบในภาคดังกล่าว จะต้องเข้ารับ
การทดสอบในภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป

