ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฉะนั้น
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อ ง การกาหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัตปิ ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง รายละเอียดการจ้างงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก่าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรั บโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุกเพราะกระท่าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออกหรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท่าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน่าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 99 หมู่ 3 ต่าบลคูบางหลวง อ่าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
12140 โทร (02) 598 1393 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน
2558 ในวัน และเวลาราชการ ระหว่า งเวลา 09.00-16.30 นาฬิ กา โดยผู้ ส มัครสอบจะต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท เมื่อสมัครสอบและช่าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
มิฉะนั้นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อาจไม่รับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด่า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ่านวน 3 รูป
(2) ส่ าเนาปริ ญญาบั ต ร หรือ ใบประกาศนี ย บัต ร และส่ าเนาทะเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต่าแหน่งที่สมัครสอบ จ่านวน
อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส่าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ่านาจ อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ในกรณีที่ไม่สามารถน่าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น่าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่ส ถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส่าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก่าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) ส่าเนาบัตรประจ่าประชาชน และส่าเนาทะเบียนบ้าน จ่านวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ส่าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส่าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบส่าคัญ ทหารกองเกิน (สด.43)
ใบส่าคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ่านวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในส่าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค่ารับรองว่า “รับรองส่าเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อก่ากับไว้ด้วย
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งในข้อ
2.2 และส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้
มีอ่านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

-34.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้ อมทั้งยื่นหลั กฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต่าแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส่าหรับผู้นั้น และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ด้วย
4.3 ส่าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอ่านาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามในข้อ 5 ของค่าสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้า รับการประเมิน สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ใ นการ
ประเมินสมรรถนะ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
พร้ อ มก่ า หนดวั น เวลาสถานที่ ส อบข้ อ เขี ย น และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบข้ อ เขี ย น ภายในวั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และทาง www.probation.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก่าหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด จะด่าเนินการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 นาฬิกา และจะท่าการประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะดังกล่าว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558
7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่
ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล่าดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินทั้ง
สองสมรรถนะ โดยเรียงล่าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้ อยู่ล่าดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
รวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล่าดับสูงกว่า ถ้าได้
คะแนนประเมิน สมรรถนะครั้ งที่ 2 (สั มภาษณ์) เท่ากัน ให้ ผู้ ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
(ข้อเขียน) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ่าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล่าดับที่สูงกว่า

-48. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของแต่ละต่าแหน่ง
ตามล่าดับคะแนนสอบ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และทาง
www.probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวนั้น ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเลือกสรรครบก่าหนด 1
ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต่าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องท่าสัญญาจ้างตามที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดก่าหนดและ
ภายหลั ง มีอัตราว่ างในงานลั กษณะเดีย วกัน หรือคล้ ายคลึ งกั น หากศูนย์ฟื้นฟู ส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติ ด
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ก็
อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงการน่า
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามล่าดับคะแนนสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

(นางชลาทิพย์ โลหะศิริ)
ผู้อ่านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง นักโภชนาการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย ปั ญ หาโภชนาการด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ส่ ง เสริ ม ภาวะ
โภชนาการผู้เข้ารับการบ่าบัดรักษาในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่ารวจและรวบรวมข้อมูลด้าน
โภชนาการผู้เข้ารับการบ่าบัดรักษาเพื่อหาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผน ป้องกันและบ่าบัดโรคขาด
สารอาหาร เสริมปรับปรุ ง ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาสู ตรอาหาร ซึ่ง มีคุณค่าทางโภชนาการ ก่าหนด
รายการอาหาร ควบคุมและให้ค่าแนะน่าในการประกอบอาหารเฉพาะโรค และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่าทางโภชนวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร คหกรรมศาสตร์
เภสัชศาสตร์คหกรรม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่
วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อ่านาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
2. ความรู้เรื่องการศึกษาวิเคราะห์วิจัยปัญหา
โภชนาการด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม
ภาวะโภชนาการของผู้เข้ารับการบ่าบัดรักษาใน
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีความรู้เรื่อง
ส่ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการของผู้เข้า
รับการบ่าบัด มีความรู้เรื่องการก่าหนดรายการ
อาหาร ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
3. วัดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น

คะแนน
100

วิธีการประเมิน
- สอบข้อเขียน
- วันที่ 1 ธันวาคม 2558
เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

100

- สอบสัมภาษณ์
- วันที่ 1 ธันวาคม 2558
เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

หมายเหตุ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะด่าเนินการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียน และ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 และจะท่าการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะดังกล่าว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558

-2อัตราว่าง

1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ระยะเวลาการจ้าง

(8 ธันวาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

อัตราค่าตอบแทน

18,000.- บาท

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ค่าธรรมเนียมสมัคร

200.- บาท

