(สําเนา)
ประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

ดว ยศูน ยฟน ฟูส มรรถภาพผูติด ยาเสพติด ประสงคจ ะรับ สมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
ราชการ ประเภทพนัก งานราชการทั่ว ไป เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการเรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2557
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด
1. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง รายละเอียดการจางงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย
4. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
5. ไมเปน ผูดํารงตําแหน งขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
6. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
7. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นดวย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย

- 2 3. การรับสมัครสอบ
3.1 ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เลขที่ 99 หมู 3 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
12140 โทร 0 2598 1393 ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ในวันและ
เวลาราชการ ระหวางเวลา 09.00 – 16.30 นาฬิกา โดยผูสมัครสอบจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบ 200.- บาท เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลว ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
จะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ผูสมัครสอบจะตองกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบดวยลายมือตนเองใหถูกตองและ
ครบถวน มิฉะนั้นศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด อายไมรับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถาย
ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป)
2. สําเนาปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร และสําเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวนอยางละ
1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ อนุมัติภายในวันปดรับสมัครคือวันที่....
ตุลาคม 2558
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
4. สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.
43) ใบสําคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “รับรองสําเนาถูกตอง” และ
ลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผูสมัครสอบ จะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในขอ
2.2 และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
4.2 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวากรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของ
ตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือวาการรับสมัคร และการ
การได เขารับการเลื อกสรรครั้ งนี้ เป นโมฆะสํ าหรั บผู นั้ น และศูนยฟนฟูสมรรถภาพผู ติ ดยาเสพติ ดจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัครดวย

-34.3 สํ าหรั บพระภิ กษุ หรื อสามเณร ทางราชการไม รั บ สมั ครสอบและไม อาจให เข าสอบเพื่ อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปได ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่
นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม
2558 โดยอนุโลม
5. การประกาศรายชื่อ(มีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
ศูนยฟนฟูส มรรถภาพผูติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
พรอมกําหนดวันเวลาสถานที่สอบขอเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบขอเขียน ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน
2558 ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และทาง www.probation.go.th
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบขอเขียน และ
สอบปฏิบั ติ ในวั น ที่ 17 พฤศจิ กายน 2558 และจะทําการประกาศรายชื่ อผู ผานการประเมิน สมรรถนะ
ดังกลาว ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สอบสัมภาษณ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 และประกาศรายชื่อ
ผูผานการสอบสัมภาษณวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
7. หลักเกณฑการตัดสิน
7.1 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต
ละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60
7.2 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยใชคะแนนรวมของคะแนนประเมินทั้ง
สองสมรรถนะ โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูลําดับที่สูงกวา ในกรณีที่มีผูไดคะแนน
รวมเทากัน ผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ) มากกวา เปนผูอยูในลําดับสูงกวา ถาได
คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ) เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ขอเขียน)
มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ขอเขียน) เทากันจะใหผูที่ไดรับ
เลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน
สอบ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และทาง www.probation.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวนั้น ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี
หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี

-49. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรร จะตองทําสัญญาจางตามที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนดและ
ภายหลั งมี อัต ราว างในงานลั ก ษณะเดี ย วกัน หรื อคล ายคลึ งกั น หากศู น ย ฟน ฟูส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด
พิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดก็
อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได รวมถึงการนํา
รายชื่อผูผานการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจางอีกบัญชีหนึ่งไดโดยความสมัครใจของผูผานการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ลงชื่อ นางชลาทิพย โลหะศิริ
(นางชลาทิพย โลหะศิร)ิ
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกตอง
(นางรุจาภา เสลาคุณ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

ดาระณี คัด/ทาน

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง พนักงานควบคุม
กลุมงาน กลุมงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมตัวและการดูแลผูเขารับการตรวจพิสูจน และผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไขและขอบังคับที่กําหนด การปฏิบัติหนาที่ในดานการ
ดูแลความเรียบรอยของสถานที่ที่ปฏิบัติงาน การระงับเหตุกรณีเกิดเหตุราย การตรวจตราและดูแลใหเยี่ยม
หรือผูติดตอ หรือผูไดรับอนุญาตใหปกิบัติตามระเบียบและขอบังคับของสถานที่ รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต
บํารุงรักษา ทําความสะอาดและแกไขขอของมิใหรถยนตเสื่อมสภาพกอนเวลาอันควร ตลอดจนงานอื่นๆ ที่
เกีย่ วของหรืองานที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตน หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สอบขอเขียน (50 คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติและศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
(สอบขอเขียนและสอบปฏิบัติวันที่
ผูติดยาเสพติด ไดแก วิสัยทัศน บทบาท ภารกิจอํานาจหนาที่
17 พฤศจิ กายน 2558 ณ ศูน ย
กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่นๆ
ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด
ลาดหลุมแกว)
2. ความรู เรื่ องการควบคุมดูแลการตรวจคนตั ว และตรวจ
- สอบขอเขียน
ตราแนวพื้นที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อปองกันการหลบหนี
(เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา)
ของผู เ ขา รั บ การบํ าบั ด รั ก ษา มี ความรู เ รื่ องการจั ด กิ จ กรรม
- สอบปฏิบัติ
สัน ทนาการ และหรื อการเป น ผู นํ ากลุ มบํ าบั ด รั กษาต างๆ มี
(เวลา 13.00 นาฬิกาเปนตนไป)
ความรูดานการขับรถยนต บํารุงรักษาความสะอาดและแกไข
ปญหาขอขัดของมิใหเครื่องยนตเสื่อมสภาพ
3. ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545
4. ความรู เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
สอบปฏิบัติ 50 คะแนน
5. ทดสอบการขับรถยนต 20 คะแนน
6. ทดสอบสมรรถนะรางกาย 30 คะแนน
หมายเหตุ ผูเขาทดสอบสมรรถนะรางกายขอใหเตรียมชุดกีฬา
และรองเทาผาใบมาในวันทดสอบดวย

-2สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
7. วัดความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัติ สวนตั ว
- สอบสัมภาษณ
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิ ก า
ณ ศู น ย ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยา
เสพติด ลาดหลุมแกว

หมายเหตุ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะดําเนินการประเมินสมรรถภาพครั้งที่ 1
โดยวิธีสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 และจะทําการประกาศรายชื่อผูผานการ
ประเมิน สมรรถนะดั งกล าว ในวั น ที่ 19 พฤศจิ กายน 2558 ผู ที่ผานการประเมิน สมรรถนะในครั้งที่ 1
จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.0012.00 นาฬิกา ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
อัตราวาง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการจาง
อัตราคาตอบแทน
สิทธิประโยชน
คาธรรมเนียมสมัคร

1 อัตรา
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ลาดหลุมแกว
(1 ธันวาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
10,430.- บาท (มีคาครองชีพ 2,000.- บาท)
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
200.- บาท

