(สาเนา)
ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้ว ยศูน ย์ฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุม
แก้ว ฉะนั้นอาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่ อ นไขการสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานราชการ และแบบสั ญ ญาจ้ า งของพนั ก งานราชการ ลงวั น ที่
5 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลั กษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง รายละเอียดการจ้างงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็น ผู้ดารงตาแหน่ งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด ทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

- 2 3. การรับสมัครสอบ
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว เลขที่ 99 หมู่ 3 ตาบลคูบางหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 12140 โทร 0 2598 1393 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560 ถึงวั นที่ 25 มกราคม 2560
ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใน
การสมัครสอบ 200.- บาท เมื่อสมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน มิฉะนั้นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อาจไม่รับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
2. สาเนาปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวนอย่างละ
1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สาเร็จการศึกษาไว้ด้วยและต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่
25 มกราคม 2560
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ –นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทหารกองเกิน
(สด.43) ใบสาคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) ใบอนุญาตขับรถ จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัค รเขียนคารับรองว่า “รับรองสาเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในข้อ
2.2 และการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 25 มกราคม 2560
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับ
ผู้นั้น และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

-34.3 ส าหรั บพระภิ กษุ หรื อสามเณร ทางราชการไม่ รั บสมั ครสอบและไม่ อาจให้ เข้ าสอบเพื่ อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอานาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริ หาร ที่
นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม
2558 โดยอนุโลม
5. การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุ มแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะพร้ อมกาหนดวัน เวลาสถานที่ส อบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ภายในวันที่
26 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และทาง www.probation.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ศูน ย์ ฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีส อบ
ข้อเขีย น และสอบปฏิบั ติในวัน ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และจะทาการประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการประเมิ น
สมรรถนะดังกล่าว ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถถนะในครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้ที่จ ะถือว่าเป็น ผู้ที่ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่
ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินทั้ง
สองสมรรถนะ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
รวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้
คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สู งกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เท่ากันจะให้ผู้ที่ได้รับ
เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนน
สอบ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และทาง www.probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

-49. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว
กาหนดและภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดก็อาจพิจ ารณาจั ดจ้ างผู้ ผ่ านการเลื อกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรที่ยังไม่ห มดอายุก็ได้
รวมถึงการนารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
ลงชื่อ นิวัติ เอี่ยมเที่ยง
(นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง)
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สาเนาถูกต้อง
ลงชื่อ ปราณี ทองหล่อ
(นางปราณี ทองหล่อ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รฐา คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง พนักงานควบคุม
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมตัวและการดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไขและข้อบังคับที่กาหนด การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการ
ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ที่ปฏิบัติงาน การระงับเหตุกรณีเกิดเหตุร้าย การตรวจตราและดูแลให้เยี่ยม
หรื อผู้ติดต่อ หรือผู้ ได้รั บอนุ ญาตให้ป ฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสถานที่ รวมทั้งปฏิบัติห น้าที่ขับ
รถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดและแก้ไขข้อขัดข้องมิให้รถยนต์เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร ตลอดจนงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สอบข้อเขียน (50 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
(สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติวันที่
ผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจอานาจหน้าที่
3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ฟื้นฟู
กฎหมายที่เกีย่ วข้องและอื่นๆ
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดลาดหลุม
แก้ว
2. ความรู้ เรื่ องการควบคุมดูแลการตรวจค้นตัว และตรวจ
- สอบข้อเขียน
ตราแนวพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อป้องกันการหลบหนี
(เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา)
ของผู้ เ ข้า รั บ การบ าบั ด รั ก ษา มี ความรู้ เรื่ องการจั ดกิ จกรรม
- สอบปฏิบัติ
สัน ทนาการ และหรื อการเป็ น ผู้ น ากลุ่ มบาบัดรักษาต่างๆ มี
(เวลา 13.00 นาฬิกาเป็นต้นไป)
ความรู้ด้านการขับรถยนต์ บารุงรักษาความสะอาดและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องมิให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพ
3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545
4. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
สอบปฏิบัติ 50 คะแนน
5. ทดสอบการขับรถยนต์ 20 คะแนน
6. ทดสอบสมรรถนะร่างกาย 30 คะแนน
หมายเหตุ ผู้เข้าทดสอบสมรรถนะร่างกายขอให้เตรียมชุดกีฬา
และรองเท้าผ้าใบมาในวันทดสอบด้วย

-2สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
7. วัดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว
- สอบสัมภาษณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

หมายเหตุ ศูน ย์ ฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติ ด จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และจะทาการประกาศรา ยชื่อผู้ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะดังกล่าว ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะต้อง
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการจ้าง
อัตราค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์
ค่าธรรมเนียมสมัคร

2 อัตรา
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
(14 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 กันยายน 2560)
10,430.- บาท (มีค่าครองชีพ 2,000.- บาท)
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
200.- บาท

