ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่ว ไป เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ฉะนั้นอาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการเรื่อง การกาหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่ มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง รายละเอียดการจ้างงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานราชการหรือลูกจ้ างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว 99 หมู่ 3 ตาบลคูบางหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 12140 โทร (02) 598 1393 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2562 ในวั น และเวลาราชการ ระหว่ า งเวลา 09.00-16.30 นาฬิ ก า โดยผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (EDC) เมื่อสมัครสอบและชาระ
ค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
มิฉะนั้นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว อาจไม่รับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ใบประกาศนี ย บั ต ร และส าเนาทะเบี ย นแสดงผลการ เรี ย น
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน
อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ อนุมัติภายในวัน ปิดรับสมัครคือ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ -นามสกุล ในหลั กฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสาคัญ ทหารกองเกิน (สด.43)
ใบสาคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารทุกฉบั บให้ผู้ สมัครเขียนคารับรองว่า “รับรองสาเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในข้อ
2.2 และสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

-34.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้ องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใน
การสมัครสอบด้วย
4.3 สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอานาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ พร้อมกาหนดวันเวลาสถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ภายในวันที่
1 8 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 6 2 ณ ศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ ผู้ ติ ด ย า เ ส พ ติ ด ล า ด ห ลุ ม แ ก้ ว แ ล ะ ท า ง
www.probation.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธี การประเมินสมรรถนะตามที่ศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วกาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดย
วิธีสอบข้อเขียน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. และประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
วิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
ครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้ง 2 ครั้ง
7.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินทั้ง
สองสมรรถนะ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
รวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้
คะแนนประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ 2 (สั ม ภาษณ์ ) เท่ า กั น ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ค ะแนนประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ 1
(ข้อเขียน) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เท่ากันจะ
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า

-48. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับ
คะแนนสอบ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว และทาง
www.probation.go.th โดยบั ญชีรายชื่อดังกล่าวนั้น ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด 2 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว
กาหนดและภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากศูนย์ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดลาดหลุมแก้วพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยัง
ไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงการนารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้โดยความสมัคร
ใจของผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

(นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ)
ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย 1
ตาแหน่ง พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด
กลุ่มงาน บริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักวิชาชีพในการเป็นผู้นากลุ่มบาบัดและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ แนะนา
ช่ว ยเหลื อแก้ไขปั ญหา ควบคุมดูแ ลผู้ เข้ารั บการบาบัดรัก ษาในศูนย์ฟื้ นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่
100
- สอบข้อเขียน
วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา
2. ความรู้เรื่องการเป็นผู้นากลุ่มบาบัด และกลุ่ม
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมต่าง ๆ มีความรู้เรื่องการควบคุมดูแล การ
ลาดหลุมแก้ว
พัฒนาพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในศูนย์
ฟื้นฟูฯ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
3. วัดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

100

- สอบสัมภาษณ์
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.00 นาฬิกา
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ลาดหลุมแก้ว

หมายเหตุ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธี
สอบข้อเขียน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. และประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
วิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

-2อัตราว่าง

2 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว

ระยะเวลาการจ้าง

(1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562)

อัตราค่าตอบแทน

10,430.- บาท

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ค่าธรรมเนียมสมัคร

200.- บาท

