(สําเนา)
ประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------------ดวย ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนั กงานราชการ เรื่ อง การกํ าหนดลั กษณะงานและคุ ณ สมบั ติ
เฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ชื่อตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุมงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึก ษา วิ เ คราะห สั งเกต สํ ารวจ วิ นิ จ ฉั ย รวบรวมขอ มู ล และป ญ หาทางวิ ช าการด า น
สาธารณสุข พัฒนาทางดานสาธารณสุข เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกัน
โรคและภัยสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขาภิบาล
อนามัย สิ่ งแวดล อม พัฒ นาระบบกลไกและการบั งคับ ใช กฎหมายสาธารณสุข จั ด ทําขอมูล ของผู ป ว ย
ใหบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยรักษาเบื้องตนกับผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ
บันทึกผลการใหการพยาบาลและอาการของผูปวยเพื่อดําเนินการพยาบาล รายงานการเปลี่ยนแปลงของ
ผู ป ว ย ให ความช ว ยเหลื อผู ป ว ยอย า งใกล ชิ ด บั น ทึ กรายงานป ญหาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ งาน และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
อัตราวาง 2 อัตรา
อัตราคาตอบแทน 15,960 บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจางถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการพยาบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ทางเทคนิคการแพทยหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให ผู ป ระสงคจ ะสมัค รสอบขอและยื่ น ใบสมัค ร พร อมหลั ก ฐานด ว ยตนเองได ที่ ศูน ย ฟน ฟู สมรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ๙๙ หมู ๓ ตํ า บลคูบ างหลวง อํ าเภอลาดหลุ ม แก ว จั ง หวั ด ปทุม ธานี
๑๒๑๔๐ โทร (๐๒) ๕๙๘๑๓๙๓ ตั้งแตวันที่ 3๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๕๖
ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ เอกสารที่ตองยื่นพรอมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑
ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สํ าเนาปริ ญญาบั ต ร หรื อใบประกาศนี ย บั ต ร และสํ าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวนอยาง
ละ ๑ ฉบับ โดยจะตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษาไวดวย และตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร
คือวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๕๖
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๔๓)
ใบสําคัญทหารกองหนุน (สด.๘) (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “รับรองสําเนาถูกตอง” และลง
ลายมือชื่อกํากับไวดวย

-๓๓.๓ คาสมัครสอบ
ผูสมัครตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวน ๒๐๐.- บาท
เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลว ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะไม
จายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผูสมัครสอบ จะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในขอ
๒.๒ และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๕๖
๔.๒ ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รสอบจริ ง และจะต อ งกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตามประกาศนี้ พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่มีความผิ ดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมว ากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของ
ตํ าแหน งที่สมัครสอบ อันมีผ ลให ผู ส มัครสอบไมมีสิ ทธิ ส อบตามประกาศรั บ สมัค รดั งกล าว ศูน ย ฟน ฟู สมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะไม
คืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบดวย
๔.๓ สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบเพื่อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปได ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝาย
บริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
พร อมกําหนดวั น เวลาสถานที่ส อบขอเขีย น และระเบี ย บเกี่ย วกับ การสอบขอเขีย น ภายในวั นที่ 19
สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และทาง www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
ศูนย-ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบ
ขอเขียนกอน ในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา และจะทําการประกาศ
รายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะดังกลาวในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ผูที่ผานการประเมินสมรรถนะใน
ครั้งที่ ๑ จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ ๒ ตอไป โดยวิธีสอบสัมภาษณในวันที่ ๒7
สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา

-๔๗. หลักเกณฑการตัดสิน
๑. ผู ที่จะถือวาเปน ผูมีสิทธิเขารั บการประเมิน สมรรถนะครั้ งที่ ๒ จะต องเป นผูที่สอบได
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๒. ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต
ละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๓. การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยใชคะแนนรวมของคะแนนประเมินทั้ง
สองสมรรถนะ โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนรวมมากกวาเปน ผูอยูลําดับที่สูงกวา ในกรณีที่มีผูได
คะแนนรวมเทากัน ผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ) มากกวา เปนผูอยูในลําดับสูง
กวา ถาไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ) เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้ง
ที่ ๑ (ขอเขียน) มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ขอเขียน)
เทากัน จะใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรของแตละตําแหนง
ตามลําดับคะแนนสอบ ในวันที่ ๒8 สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และทาง
www.probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวนั้น ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กําหนด ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม
แลวแตกรณี
๙. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรร จะตองทําสัญญาจางตามที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนด
และภายหลังมีอัตราวางในงานลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน หากศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได รวมถึง
การนํ ารายชื่ อผู ผ านการเลื อกสรรจากบัญชีหนึ่ งไปจั ดจางอี กบัญชีหนึ่ งไดโดยความสมั ครใจของผู ผานการ
เลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) เบญจวรรณ ผลประเสริฐ
(นางสาวเบญจวรรณ ผลประเสริฐ)
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
รองประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ
สําเนาถูกตอง
(นางรุจาภา เสลาคุณ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

กัณฎารัตน/คัดทาน

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุมงาน กลุมงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึก ษา วิ เ คราะห สั งเกต สํ ารวจ วิ นิ จ ฉั ย รวบรวมขอ มู ล และป ญ หาทางวิ ช าการด า น
สาธารณสุข พัฒนาทางดานสาธารณสุข เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกัน
โรคและภัยสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขาภิบาล
อนามัย สิ่ งแวดล อม พัฒ นาระบบกลไกและการบั งคับ ใช กฎหมายสาธารณสุข จั ด ทําขอมูล ของผู ป ว ย
ใหบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยรักษาเบื้องตนกับผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ
บันทึกผลการใหการพยาบาลและอาการของผูปวยเพื่อดําเนินการพยาบาล รายงานการเปลี่ยนแปลงของ
ผู ป ว ย ให ความช ว ยเหลื อผู ป ว ยอย า งใกล ชิ ด บั น ทึ กรายงานป ญหาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ งาน และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการพยาบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ทางเทคนิคการแพทยหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๑. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ กระทรวง๑๐๐
- สอบขอเขียน
ยุติธรรม และศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
- วันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา
ไดแก วิสัยทัศน บทบาท ภารกิจอํานาจ หนาที่
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนยฟนฟูกฎหมายที่เกี่ยวของและอื่น ๆ ความรูเกี่ยวกับ
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
๒. ความรูเกี่ยวกับงานวิชาการสาธารณสุข
- ความรูความเขาเกี่ยวกับงานวิชาการสาธารณสุข
ไดแก การวางแผน ศึกษาวิเคราะหวิจัย สํารวจ
รวบรวมขอมูลทางวิชาการเบื้องตน การสงเสริม
คุณภาพ การเฝาระวัง ควบคุม และปองกันโรค
โรคและภัยคุกคามสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ
และการพัฒนางาน การบริหารสาธารณสุข
เบื้องตน การจัดทําแผนงานโครงการดานการ
ฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

-๒สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
๕. วัดความรูความสามารถ ประสบการณ
ประวัติสวนตัว ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหว
พริบและบุคลิกภาพอยางอื่นเปนตน

คะแนน
๑๐๐

วิธีการประเมิน
- สอบสัมภาษณ
- วันที่ ๒7 สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

หมายเหตุ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะดําเนินการประเมินสมรรถภาพครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบ
ขอเขียนกอนในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๖ และจะทําการประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ
ดังกลาว ในวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๕๖ ผูที่ผานการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะตองเขารับการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒7 สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ
ศูนยฟนฟู-สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
อัตราวาง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการจาง
อัตราคาตอบแทน
สิทธิประโยชน
คาธรรมเนียมสมัคร

2 อัตรา
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
15,96๐ บาท
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๐๐ บาท

