- สาเนา -

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี กรมคุมประพฤติ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------------------------------ด้ ว ยส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ลพบุ รี กรมคุ ม ประพฤติ ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คล
เพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ท างานเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ลพบุ รี ฉะนั้ น
อาศัยอานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรมคุมประพฤติ
ฉบับปรับ ปรุง พ.ศ. 2557 และคาสั่งกรมคุมประพฤติที่ 614/2554 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 7,62๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,38๐ บาท
จานวนอัตราว่าง 2 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็ นผู้ อยู่ ในระหว่างถูกสั่ งพั กราชการหรือถู กสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
/9. เป็นผู้เคย…

-2(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออกเพราะกระท าความผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่น
(๑0) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายอื่น
(๑1) เป็ น ผู้ เ คยกระท าการทุ จริ ต ในการสอบเข้ า รับ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บัติ ง านใน
หน่วยงานของรัฐ
ส าหรั บพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้ าสอบเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดลพบุ รี ชั้ น 3 อาคารบูรณาการกระทรวงยุ ติ ธรรมจั งหวัดลพบุ รี เลขที่ 118
ถนนสี ด า ต าบลทะเลชุ บศร อ าเภอเมื องลพบุ รี จั งหวั ดลพบุ รี โทร. ๐-๓๖78-2208 – 9 ตั้ งแต่ วั น ที่
9 – 29 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้ง นี้ ผู้ส มัครสอบจะต้อ งกรอกในใบสมัค รสอบและเอกสารการสมัค รสอบด้ว ยลายมือ
ของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อาจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่าย
ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน 2 รูป
(๒) สาเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ (โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้ สมัครสอบเพศหญิง)
สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว -ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)
สาเนาใบสาคัญทหารกองเกินและใบสาคัญทหารกองหนุน (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ถ่าย
จากต้นฉบับจริง” พร้อมลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย

/4. เงื่อนไข…

-๓๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิ ทางการศึกษาตรงตามคุณวุฒิ เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในข้อ ๒.3 และสาเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 29 มกราคม ๒๕62
๔.๒ ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่า งๆ ให้ถูก ต้อ งตรงตามประกาศนี้ พร้อ มทั้งยื่น หลัก ฐานในการสมัค รให้ถูก ต้อ งครบถ้ว น
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ตาแหน่ ง ที่ ส มั ค รสอบ อั น มี ผ ลให้ ผู้ ส มั ค รสอบไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบตามประกาศดั ง กล่ า ว สานั ก งาน คุม
ประพฤติจังหวัดลพบุรี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้และให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบ พร้อมกาหนดวัน เวลา
สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 30 มกราคม ๒๕62 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด ลพบุรี
และ www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดลพบุรี กาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สานั กงานคุมประพฤติจั งหวัดลพบุรีจะดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนวัน เวลา
และสถานที่ทาการสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่
สอบได้คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จ ะได้รับ การจ้า งเป็นลูก จ้างชั่ว คราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้ค ะแนนสอบในแต่ล ะภาค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. การจ้ างจะเป็ นไปตามล าดับที่ ในบั ญชีผู้ ผ่ านการคัดเลื อก โดยใช้ คะแนนรวมทั้ ง ๒ ภาค
เรียงตามลาดับที่จ ากผู้ไ ด้ค ะแนนรวมมากกว่ า เป็น ผู้อ ยู่ใ นลาดับ ที่สูง กว่า กรณีค ะแนนรวมเท่า กัน ผู้ที่ไ ด้
คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบ
ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง (สัม ภาษณ์) เท่า กัน ให้ผู้ที่ไ ด้ค ะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใ ช้เ ฉพาะ
สาหรับ ตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน)
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
/8. การประกาศ…

-๔๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สานัก งานคุม ประพฤติจัง หวัด ลพบุรี จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่า นการคัด เลือ กของแต่ล ะ
ตาแหน่ง เรียงตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี และทางwww.probation.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบกาหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือมีการสอบ
คัดเลือกในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สานัก งานคุม ประพฤติจัง หวัด ลพบุรี จะจ้า งผู ้ส อบคัด เลือ กได้ต ามล าดับ ที่ใ นบัญ ชี
ผู้สอบคัดเลือกได้และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
หมายเหตุ กรณีจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานได้ ต้องได้รับการแจ้งกรอบอัตรากาลังและได้รับ
อนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางก่อน
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม ๒๕61
(ลงชื่อ)

คริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์

(นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานด้ายรับ-ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ -ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
จัดเก็บ ค้นหาหนังสือ ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทาบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ์/คัดสาเนา ค้นหาและติดตามเรื่อง เบิกจ่าย
วัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดเตรียมและอานวยความสะดวกใน
เรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบและคาสั่งต่างๆ
ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุม ความประพฤติ
รายงานตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองาน
ธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที ยบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา
การบั ญชี สาขาวิช าการตลาด สาขาวิ ช าการเลขานุก าร สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ ธุรกิจ สาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก

คะแนน

วิธีการประเมิน

ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(สอบข้อเขียน)

๑๐๐

๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท
ภารกิจ อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ

๓๐

-สอบข้อเขียน
-วันสอบ 7 กุมภาพันธ์
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๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใช้
ในการปฏิบัติงานธุรการ ได้แก่
- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ อาจกาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติง าน เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Word
หรืองานพิมพ์หนังสือราชการ เป็นต้น ตามที่เห็นเหมาะสมโดย
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง

๗๐

ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)

๑๐๐

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว
ท่วงทีวาจา อุปนิสั ย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น

-สอบสัมภาษณ์
-วัน เวลาและสถานที่
ในการทดสอบจะแจ้ง
ให้ทราบในภายหลัง

