(สําเนา)
ประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
-----------------------------------------ดวยศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประสงคจะจางบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราวเพื่อ
ปฏิบัติราชการในสังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและอัตราเงินเดือนที่จะไดรับ
(๑) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 7,62๐ บาท คาครองชีพชั่วคราว ๑,38๐ บาท
จํานวนอัตราวาง 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผูสมัครสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน
และผูชวยผูใหญบาน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๖) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๑) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไมเคยเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําความผิดวินัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

-๒(๑๔) ไมเคยเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
สําหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุเขารับราชการได ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/
๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕. ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูป ระสงคจ ะสมัครสอบขอและยื่น ใบสมัคร พรอมเอกสารดวยตนเอง ณ ศูน ยฟน ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ที่ อยู ๙๙ หมู ๓ ตํ าบลคู บ างหลวง อํ าเภอลาดหลุ มแก ว จั งหวัดปทุมธานี
โทรศัพท ๐๒ ๕๙๘ ๑๓๙๓ ตั้งแตวันที่ ๒4 มิถุนายน ๒๕๕8 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕8 ในวันเวลา
ราชการ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะตองกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบดวยลายมือของ
ตนเองใหถูกตองและครบถวน มิฉะนั้น ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด อาจไมรับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่น พรอมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว
ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันที่รับสมัคร) จํานวน ๒ รูป
(๒) สําเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก สําเนาปริญญาบัตร สําเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวน
๑ ฉบับ (โดยใหนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงดวย)
(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําประชาน อยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศ
หญิง) สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว – ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม
ตรงกัน) สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน และใบสําคัญทหารกองหนุน (เฉพาะผูสมัครสอบเพศชาย) จํานวน
อยางละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกใหไมเกิน
๑ เดือน (ใหนํามายื่นเมื่อเปนผูผานการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ใบสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “ขาพเจา
ขอรับรองวาถายจากตนฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กํากับไวในเอกสารทุกฉบับดวย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผูสมัครสอบ จะตองเปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงในขอ ๒.๒ และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเปนเกณฑ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผู
มีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕58

-๓๔.๒ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง
ๆ ใหถูก ตองตามตามประกาศนี้ พร อมทั้งยื่ นหลักฐานในการสมัค รใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวากรณีใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่
สมัครสอบ อันมีผลใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกลาว ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด-ยา
เสพติด จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบพรอมกําหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๕8 ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด-ยา
เสพติด และทาง www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบตองเขารับการทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะดําเนินการทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนง (สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๕8 เวลา
09.00 – 12.00 นาฬิกา และทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสอบสัมภาษณ ในวันที่ 9
กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 เปนตนไป
๗. เกณฑการตัดสิน
1. ผูที่จะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว จะตองเปนผูที่ไดคะแนนสอบในแตละภาคไมนอยกวา
รอยละ ๖๐
2. การจา งจะเป นไปตามลําดับที่สอบได โดยใชคะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลําดับที่จากผูได
คะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา กรณีคะแนนรวมเทากัน ผูที่ไดคะแนนทดสอบความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ) เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียน
และ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกวาเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบความรู ความสามารถ
ที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เทากัน ใหผูที่รับเลขประจําตัวสอบ
กอนเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผู า นการคัดเลือก
ศู น ย ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด จะประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการคั ด เลื อ กของแต ล ะ
ตํ า แ ห น ง เ รี ย ง ต า ม ลํ า ดั บ ค ะ แ น น ส อ บ ณ ศู น ย ฟ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ ผู ติ ด ย า เ ส พ ติ ด ( แ ล ะ ท า ง
www.PROBATION.GO.TH) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือ
สิ้นผลลงเมื่อครบกําหนด ๑ ป นับตั้งแต วัน ขึ้น บัญ ชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตําแหน งที่มีลั กษณะงาน
เดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว

-๔๙. การจางผูสอบคัดเลือกได
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะจางผูสอบคัดเลือกได ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบ
คัดเลือกได และตามอัตราคาจางที่กําหนดไว
หมายเหตุ กรณีจะเรียกผูผานการคัดเลือกเขาปฏิบัติราชการได ตองไดรับการแจงกรอบ
อัตรากําลัง และไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางกอน
ประกาศ ณ วันที่ ณ วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๕8
(ลงชื่อ)

ขนิษฐา เลาหศิรินาถ
(นางสาวขนิษฐา เลาหศิรินาถ)
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกตอง
(นางรุจาภา เสลาคุณ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
กัณฎารัตน/คัดทาน

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานรับ-สงเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ รางโตตอบ
หนังสือราชการ จัดเก็บ คนหาหนังสือ ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทําบัตรขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติขอมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ/คัดสําเนา
คนหาและติดตามเรื่อง เบิกจายวัสดุเครื่องใชของหนวยงาน ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ
จัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ แจงเวียนมติคณะรัฐมนตรี
กฎหมาย กฎ ระเบียบและคําสั่งตาง ๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องตน งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพหนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุม
ความประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการบัญชี
การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
๒. ไดรั บ ประกาศนีย บั ตรวิ ช าชีพ เทคนิ คหรื อคุ ณ วุ ฒิ อ ยา งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการ
บัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการ
จัดการทรัพยากรมนุษย
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
ทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
(สอบขอเขียน)
๑. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ และศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ไดแกวิสัยทัศน บทบาท ภารกิจ
อํานาจหนาที่ กฎหมายที่เกี่ยวของ และอื่น ๆ
๒. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงานธุรการ ไดแก
- ระเบียบวาดวยงานพัสดุ พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545)
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
ดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารบุคคลและ
งบประมาณ และความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Word และงาน

คะแนน
๑๐๐

วิธีการประเมิน
- สอบขอเขียน
- วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด-ยา
เสพติด

-๒การคัดเลือก

คะแนน

วิธีการประเมิน

พิมพหนังสือราชการ
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540
ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงาน เชน การ
ใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Excel,
Microsoft Word หรืองานพิมพหนังสือราชการ เปนตน
ตามที่เห็นเหมาะสม โดยใหถือเปนสวนหนึ่ง ของการ
ทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ทดสอบความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัติ
สวนตัว ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น

๑๐๐

วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๕8
เวลา 13.3๐ เปนตนไป ณ
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด-ยา
เสพติด

