(สําเนา)
ประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------------ดวย ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง รายละเอียดการจางงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
กลุมงาน บริการ
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออกหรื อ ไล อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
พนักงานราชการหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ๙๙ หมู ๓ ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
๑๒๑๔๐ โทร (๐๒) ๕๙๘๑๓๙๓ ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๑8 ธันวาคม ๒๕๕7 ใน
วันและเวลาราชการ ระหวางเวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา โดยผูสมัครสอบจะตองเสียคาธรรมเนียมใน
การสมัครสอบ 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลว ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด-ยา
เสพติด จะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผูสมัครสอบจะตองกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบดวยลายมือตนเองใหถูกตอง
และครบถวน มิฉะนั้นศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดเสพติด อาจไมรับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ใบประกาศนี ย บั ต ร และสํ าเนาทะเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวนอยาง
ละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ อนุมัติภายในวันปดรับสมัครคือ
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕7
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๔๓)
ใบสําคัญทหารกองหนุน (สด.๘) (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบั บให ผูส มัครเขีย นคํารั บรองว า “รั บรองสําเนาถูกตอง” และลง
ลายมือชื่อกํากับไวดวย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผูสมัครสอบ จะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในขอ
2.2 และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๑8 ธันวาคม ๒๕๕7
๔.๒ ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ใหถูกตองครบถวนตามประกาศนี้ พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ
อันมีผลใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
จะถือ ว าเป น ผู ขาดคุณสมบั ติ ใ นการสมัครสอบครั้ งนี้ และให ถือ ว าการรั บ สมัคร และการได เ ขา รั บ การ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะไมคืนคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบดวย

-3๔.๓ สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบเพื่อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปได ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝาย
บริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา รับการประเมิน สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใ นการ
ประเมินสมรรถนะ
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
พร อมกํา หนดวั น เวลาสถานที่ส อบข อเขีย น และระเบี ย บเกี่ย วกับ การสอบข อเขี ย น ภายในวั น ที่ 19
ธันวาคม ๒๕๕7 ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และทาง www.probation.go.th
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบ
ขอเขียนกอน ในวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา และจะทําการประกาศ
รายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะดังกลาว ในวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕7 ผูที่ผานการประเมินสมรรถนะใน
ครั้งที่ ๑ จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณในวันที่ 8 มกราคม
๒๕๕8 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เปนตนไป
7. หลักเกณฑการตัดสิน
7.๑ ผู ที่จะถือว าเป นผูมีสิทธิ เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต องเปนผู ที่สอบได
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
7.๒ ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต
ละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐
7.๓ การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยใชคะแนนรวมของคะแนนประเมินทั้ง
สองสมรรถนะ โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูลําดับที่สูงกวา ในกรณีที่มีผูไดคะแนน
รวมเทากัน ผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ) มากกวา เปนผูอยูในลําดับสูงกวา ถาได
คะแนนประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ) เทากัน ใหผู ที่ได คะแนนประเมิน สมรรถนะครั้ งที่ ๑
(ขอเขียน) มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ขอเขียน) เทากัน
จะใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรของแตละตําแหนง
ตามลํ าดั บคะแนนสอบ ในวันที่ 9 มกราคม ๒๕๕8 ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผู ติดยาเสพติด และทาง
www.probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวนั้น ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กําหนด ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม
แลวแตกรณี

-49. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรร จะตองทําสัญญาจางตามที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนดและ
ภายหลังมีอัตราว างในงานลั กษณะเดี ยวกัน หรื อคล ายคลึ งกัน หากศูนย ฟน ฟูส มรรถภาพผูติ ด ยาเสพติ ด
พิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ก็
อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได รวมถึงการ
นํารายชื่อผูผานการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจางอีกบัญชีหนึ่งไดโดยความสมัครใจของผูผานการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕7
(ลงชื่อ) ชลาทิพย โลหะศิริ
(นางชลาทิพย โลหะศิริ)
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกตอง
(นางสาวดาระณี ประจันตะเสน)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน แทน
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

กัณฎารัตน/คัดทาน

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง พี่เลี้ยงผูติดยาเสพติด
กลุมงาน บริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยเหลือเจาหนาที่ที่เปนนักวิชาชีพในการเปนผูนํากลุมบําบัดและกลุมกิจกรรมตาง ๆ แนะนํา
ชวยเหลือแกไขปญหา ควบคุมดูแลผูเขารับการบําบัดรักษาในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ได รั บ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น สายสามั ญ (ม.ศ.3) หรื อ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได
ไม ต่ํ า กว า นี้ หรื อ ทางอื่ น ที่ ก รมคุ ม ประพฤติ เ ห็ น ว า เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ใช เ ป น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. เคยผานการเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดในสถานบําบัดผูติดยาเสพติด แบบผูปวยใน
และพนจากการติดยาเสพติดใหโทษโดยเด็ดขาดแลว
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
๑. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ไดแก วิสัยทัศน
บทบาทภารกิจอํานาจหนาที่ กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่น ๆ
๒. ความรูเรื่องการเปนผูนํากลุมบําบัดและกลุมกิจกรรมตาง
ๆ มีความรูเรื่องการควบคุมดูแล การพัฒนาพฤติกรรมและ
การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดในศูนยฟนฟูฯ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
3. วัดความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น
เปนตน

คะแนน
๑๐๐

วิธีการประเมิน
- สอบขอเขียน
- วันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕7
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด-ยา
เสพติด

๑๐๐

- สอบสัมภาษณ
- วันที่ 16 มกราคม ๒๕๕8
เวลา 09.00 นาฬิกา
เปนตนไป

หมายเหตุ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบ
ขอเขียนกอน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และจะทําการประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ
ดังกลาว ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ผูที่ผานการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะตองเขารับการ
ประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 09.00
นาฬิกา เปนตนไป

-2อัตราวาง

1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ระยะเวลาการจาง

(16 มกราคม 2558 – 30 กันยายน 2558)

อัตราคาตอบแทน

10,430.- บาท

สิทธิประโยชน

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

คาธรรมเนียมสมัคร

200.- บาท

