ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-----------------------------------------ด้ว ยศูน ย์ ฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ลาดหลุม แก้ว ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทางานเป็ น
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะจ้ำงและอัตรำเงินเดือนที่จะได้รับ
(๑) ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 9,40๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 60๐ บาท
จานวนอัตราว่าง 2 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาความผิดวินัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

-๒(๑๔) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ สามเณร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ าจเข้ า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย
ประกำศ
๓. กำรรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ที่อยู่ ๙๙ หมู่ ๓ ตาบลคูบางหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๘ ๑๓๙๓ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2563 ใน
วันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของ
ตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว อาจไม่รับสมัคร
สอบ
๓.๒ เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่ส วมหมวก และไม่ส วมแว่น ตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ ว
ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน 3 รูป
(๒) ส าเนาหลั ก ฐานการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร ส าเนาระเบี ย น
แสดงผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ
จานวน ๑ ฉบับ (โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาประชาน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบ
เพศหญิง) สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัคร
สอบไม่ตรงกัน) สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน และใบสาคัญทหารกองหนุน (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน
อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิ น
๑ เดือน (ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ใบสำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่ำ “ข้ำพเจ้ำ
ขอรับรองว่ำถ่ำยจำกต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กำกับไว้ในเอกสำรทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งในข้อ ๒.๒ และสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 27 มกราคม 2563

-๓๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ตรงตำมประกำศรั บ สมั ค รสอบจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ถูกต้องตรงตำมประกำศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ใน
กรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบไม่ว่ำกรณีใด ๆ หรือคุณวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของ
ต ำแหน่ ง ที่ ส มั ค รสอบ อั น มี ผ ลให้ ผู้ ส มั ค รสอบไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบตำมประกำศดั งกล่ ำ ว ศู น ย์ ฟื้ น ฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดลำดหลุมแก้ว จะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่ำ
กำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๕. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก และกำหนดวัน เวลำและสถำนที่คัดเลือก
ศูน ย์ ฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ลาดหลุ มแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ท ธิเข้าสอบพร้อม
กาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวั นที่ 29 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว และทาง www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบคัดเลือก
ผู้ส มัครสอบต้องเข้ารับ การทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์ฟื้นฟู ส มรรถภาพผู้ ติดยา
เสพติดลาดหลุมแก้วกาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดลำดหลุมแก้ว จะดำเนินกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่ใช้เฉพำะสำหรับต ำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบกำรปฏิบัติงำน) ในวัน ที่ 5 กุมภำพั นธ์
2563 เวลำ 09.00 – 12.00 นำฬิ ก ำ และทดสอบควำมเหมำะสมกั บ ต ำแหน่ ง โดยวิ ธี ส อบ
สัมภำษณ์ในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.30 เป็นต้นไป
๗. เกณฑ์กำรตัดสิน
1. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
2. การจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลาดับที่จากผู้ได้
คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียน
และ/หรื อ ทดสอบการปฏิ บั ติ ง าน) มากกว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า ได้ ค ะแนนทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ที่รับ
เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๘. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผำ่ นกำรคัดเลือก
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ของแต่ละตาแหน่งเรียงตามลาดับคะแนนสอบ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว (และ
ทาง www.probation.go.th) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลลงเมื่อครบกาหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว

-๔๙. กำรจ้ำงผู้สอบคัดเลือกได้
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ ตามลาดับที่ใน
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
หมายเหตุ กรณีจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการได้ ต้องได้รับการแจ้งกรอบ
อัตรากาลัง และได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางก่อน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

(นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ)
ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสำรแนบท้ำย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
- ปฏิ บั ติงานด้านรับ -ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบี ยนรับ -ส่ งหนังสื อราชการ ร่างโต้ตอบ
หนังสือราชการ จัดเก็บ ค้นหาหนังสือ ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทาบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนั กงานราชการและลู กจ้ างชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูล บุคคล จัดเก็บ พิมพ์/คัดสาเนา
ค้นหาและติดตามเรื่อง เบิ กจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่ผู้ มาติดต่อ
จัดเตรียมและอานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี
กฎหมาย กฎ ระเบียบและคาสั่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความ
ประพฤติ รายงานการตรวจพิ สู จ น์ แ ละฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และเอกสารอื่ น ๆ ตามที่ ได้รั บ
มอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี
การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี ยวกัน ทางการ
บัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการ
บัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
กำรคัดเลือก
ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
๑. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กรมคุ ม ประพฤติ ได้ แ ก่ วิ สั ย ทั ศ น์
บทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ ได้แก่
- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คะแนน
๑๐๐

วิธีกำรประเมิน
- สอบข้อเขียน
- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ศูนย์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดลาดหลุมแก้ว

-๒กำรคัดเลือก
ทั้งนี้ อำจกำหนดให้มีกำรทดลองปฏิบัติงำน เช่น กำร
ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel,
Microsoft Word หรืองำนพิมพ์หนังสือรำชกำร เป็นต้น
ตำมที่เห็นเหมำะสมโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรทดสอบ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติ
ส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น

คะแนน

วิธีกำรประเมิน

๑๐๐

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.3๐ เป็นต้นไป
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดลาดหลุมแก้ว

