(สําเนา)
ประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ดว ยศูน ยฟน ฟูส มรรถภาพผูติด ยาเสพติด ประสงคจ ะรับ สมัค รบุคคลเพื่อจัด จา งเปน พนัก งาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฉะนั้นอาศัย
อํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ
เลื อ กสรรพนั ก งานราชการ และแบบสั ญญาจ างของพนั ก งานราชการเรื่ อ ง การกํ า หนดลั ก ษณะงานและ
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 ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
5. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
6. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
พนักงานราชการหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นดวย

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 99 หมู 3 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
12140 โทร (02) 598 1393 ตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559 ในวัน
และเวลาราชการ ระหวางเวลา 09.00-16.30 นาฬิกา โดยผูสมัครสอบจะตองเสียคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลว ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
จะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผูสมัครสอบจะตองกรอกใบสมัครสอบและเอกสารสอบดวยลายมือตนเองใหถูกตองและครบถวน
มิฉะนั้นศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด อาจไมรับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถายไมเกิน 1 ป
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ใบประกาศนี ย บั ต ร และสํ า เนาทะเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวน อยาง
ละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ อนุมัติภายในวันปดรับสมัครคือวันที่
18 เมษายน 2559
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะตองอยูภายใน
กําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาบัตรประจําประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ
สกุ ล (ในกรณีที่ ชื่ อ -นามสกุ ล ในหลั ก ฐานการสมั ค รสอบไม ต รงกั น ) ใบสํ า คั ญ ทหารกองเกิ น (สด.43)
ใบสําคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบั บใหผู สมัครเขียนคํารับรองวา “รั บรองสําเนาถูกตอง” และลง
ลายมือชื่อกํากับไวดวย
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผูสมัครสอบ จะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในขอ
2.2 และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 18 เมษายน 2559

-34.2 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ให
ถูกตองครบถวนตามประกาศนี้ พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครสอบไมวากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะถือวา
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปน
โมฆะสําหรับผูนั้น และศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบดวย
4.3 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบเพื่อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปได ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
ศูนย ฟนฟูสมรรถภาพผูติ ดยาเสพติด จะประกาศรายชื่ อผู มีสิทธิเขารั บการประเมินสมรรถนะ
พรอมกําหนดวันเวลาสถานที่สอบขอเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบขอเขียน ภายในวันที่ 19 เมษายน
2559 ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และทาง www.probation.go.th
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบขอเขียน และ
สอบสัมภาษณ ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.30 นาฬิกา และจะทําการประกาศรายชื่อ
ผูผานการประเมินสมรรถนะดังกลาว ในวันที่ 27 เมษายน 2559
7. หลักเกณฑการตัดสิน
7.1 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละ
ครั้งไมต่ํากวารอยละ 60
7.2 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยใชคะแนนรวมของคะแนนประเมินทั้ง
สองสมรรถนะ โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูลําดับที่สูงกวา ในกรณีที่มีผูไดคะแนน
รวมเทากัน ผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ) มากกวา เปนผูอยูในลําดับสูงกวา ถาได
คะแนนประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ 2 (สั ม ภาษณ ) เท า กั น ให ผู ที่ ไ ด ค ะแนนประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ 1
(ขอเขียน) มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ขอเขียน) เทากันจะ
ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

-48. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ศูนย ฟนฟูสมรรถภาพผูติ ดยาเสพติด และทาง www.probation.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวนั้น ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือ
นับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรร จะตองทําสัญญาจางตามที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนดและ
ภายหลังมีอัตราวางในงานลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน หากศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดพิจารณา
แล ว เห็ น วาสามารถใช บุ คคลที่มีส มรรถนะในเรื่ องเดี ย วกันได ศูน ยฟน ฟูส มรรถภาพผู ติด ยาเสพติด ก็อาจ
พิจารณาจัดจ างผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได รวมถึงการนํ า
รายชื่อผูผานการเลือกสรรจากบั ญชีหนึ่งไปจัดจางอีกบัญชีหนึ่งได โดยความสมัครใจของผูผานการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559
ลงชื่อ ชลาทิพย โลหะศิริ
(นางชลาทิพย โลหะศิริ)
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกตอง
ลงชื่อ

สุธาดา กล่ําเสือ
(นางสาวสุธาดา กล่ําเสือ)
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน แทน
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

รฐา คัด/ทาน

เอกสารแนบทาย 1
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุมงาน บริหารทัว่ ไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา วิเคราะห สังเกต สํารวจ วินิจฉัย รวบรวมขอมูลและปญหาทางวิชาการดานสาธารณสุข
พัฒนาทางดานสาธารณสุข เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ
และการฟน ฟูสุ ขภาพ การดูแลรั กษาพยาบาล การจั ดบริการสุขภาพ การสุ ขาภิ บาล อนามัย สิ่งแวดล อม
พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข จัดทําขอมูลของผูปวย ใหบริ การคัด กรอง ตรวจ
วินิจฉัยรักษาเบื้องตนกับผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ บันทึกผลการใหการพยาบาล
และอาการของผูปวยเพื่อดําเนินการพยาบาล รายงานการเปลี่ยนแปลงของผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวย
อยางใกลชิด บันทึกรายงานปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการพยาบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทศาสตร สาขาวิชาทันตแพทย
ศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ทางเทคนิคการแพทยหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรทางวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
1. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ กระทรวง100
- สอบขอเขียน
ยุติธรรม และศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
- วันที่ 26 เมษายน 2559
ไดแก วิสัยทัศน บทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่
เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา
กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่น ๆ ความรูเกี่ยวกับ
ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ยาเสพติด
ราชการ พ.ศ. 2547
2. ความรูเกี่ยวกับงานวิชาการสาธารณสุข
- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานวิชาการ
สาธารณสุข ไดแก การวางแผน ศึกษาวิเคราะห
วิจัย สํารวจ รวบรวมขอมูลทางวิชาการเบื้องตน
การสงเสริมคุณภาพ การเฝาระวัง ควบคุม และ
ปองกันโรค โรคและภัยคุกคามสุขภาพ ระบบ
บริการสุขภาพและการพัฒนางาน การบริหาร
สาธารณสุขเบื้องตน การจัดทําแผนงานโครงการ
ดานการฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

-2การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
3. วัดความรู ความสามารถ ประสบการณ
ประวัติสวนตัว ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหว
พริบ และบุคลิกภาพอยางอื่นเปนตน

100

- สอบสัมภาษณ
- วันที่ 26 เมษายน 2559
เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา
ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

หมายเหตุ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบขอเขียน และโดย
วิธีการสอบสัมภาษณ ในวันที่ 26 เมษายน 2559 และจะทําการประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ
ดังกลาว ในวันที่ 27 เมษายน 2559
อัตราวาง

1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ระยะเวลาการจาง

(2 พฤษภาคม 2559 – 30 กันยายน 2559)

อัตราคาตอบแทน

18,000.- บาท

สิทธิประโยชน

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

คาธรรมเนียมสมัคร

200.- บาท

เอกสารแนบทาย 2
ตําแหนง พี่เลี้ยงผูติดยาเสพติด
กลุมงาน บริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยเหลือเจาหนาที่ที่เปนนักวิชาชีพในการเปนผูนํากลุมบําบัดและกลุมกิจกรรมตาง ๆ แนะนํา
ช ว ยเหลื อ แก ไขป ญหา ควบคุ ม ดู แ ลผู เ ข า รั บ การบํ า บั ด รั กษาในศูน ย ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือทาง
อื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. เคยผานเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดในสถานบําบัดผูติดยาเสพติด แบบผูปวยในและพน
จากการติดยาเสพติดใหโทษโดยเด็ดขาดแลว
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
1. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ กระทรวง100
- สอบขอเขียน
ยุติธรรม และศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
- วันที่ 26 เมษายน 2559
ไดแก วิสัยทัศน บทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่
เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา
กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่น ๆ
ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด2. ความรูเรื่องการเปนผูนํากลุมบําบัดและกลุม
ยาเสพติด
กิจกรรมตาง ๆ มีความรูเรื่องการควบคุมดูแล การ
พัฒนาพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ
ของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ศูนยฟนฟูฯ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
3. วัดความรู ความสามารถ ประสบการณ
ประวัติสวนตัว ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหว
พริบ และบุคลิกภาพอยางอื่นเปนตน

100

- สอบสัมภาษณ
- วันที่ 26 เมษายน 2559
เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา
ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

หมายเหตุ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบขอเขียน และ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ ในวันที่ 26 เมษายน 2559 และจะทําการประกาศรายชื่อผูผานการประเมิน
สมรรถนะดังกลาว ในวันที่ 27 เมษายน 2559

-2อัตราวาง

1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ระยะเวลาการจาง

(2 พฤษภาคม 2559 – 30 กันยายน 2559)

อัตราคาตอบแทน

10,430.- บาท

สิทธิประโยชน

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

คาธรรมเนียมสมัคร

200.- บาท

