
 

 

         

ประกาศศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 

 ด้วยศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพ่ือปฏิบัติราชการที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการเรื่อง การก าหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด  
1.  ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  รายละเอียดการจ้างงาน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 
2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
  1.  มีสัญชาติไทย 
  2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  
  3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  
ก.พ.  ฉบับที่  3  (พ.ศ.  2535)  มายื่นด้วย 
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2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
3.  การรับสมัครสอบ 
  3.1  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  99  หมู่  3  ต าบลคูบางหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัด
ปทุมธานี  12140  โทร  (02)  598  1393  ตั้งแต่วันที่  7  มกราคม  2563  ถึงวันที่  17  มกราคม  
2563  ในวันและเวลาราชการ  ระหว่างเวลา  09.00 -16.30  นาฬิกา  โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  200  บาท  เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  ศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน  
มิฉะนั้นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  อาจไม่รับสมัครสอบ 
  3.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1.5 x 2  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน  1  ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
  (2)  ส าเนาปริญญาบัตร  หรือใบประกาศนียบัตร  และส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน  
(Transcript  of  Record)  ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ  จ านวนอย่าง
ละ  1  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่  
17  มกราคม  2563   
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ  ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
ก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (3)  ส าเนาบัตรประจ าประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
  (4)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อ
สกุล  (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)  ใบส าคัญทหารกองเกิน  (สด.43)  
ใบส าคัญทหารกองหนุน  (สด.8)  (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
  ทั้งนี้  ในส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  “รับรองส าเนาถูกต้อง”  และลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 
4.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  4.1  ผู้สมัครสอบ  จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในข้อ  
2.2  และส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด  จะถือกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ  คือวันที่  17  มกราคม  2563 
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  4.2  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้  และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใน
การสมัครสอบด้วย 
  4.3  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบ  และไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้  ทั้งนี้  อาศัยอ านาจตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่  นว  89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามในข้อ  5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  
17  มีนาคม  2548  โดยอนุโลม 
5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ  พร้อมก าหนดวันเวลาสถานที่สอบข้อเขียน  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน  ภายในวันที่              
21 มกราคม 2563  ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  และทาง  www.probation.go.th   
6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วก าหนด  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
  ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีสอบ
ข้อเขยีน  และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  28  มกราคม  2563  เวลา  09.00-16.30  นาฬิกา   
7.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  7.1  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
ครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 
  7.2  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินทั้ง
สองสมรรถนะ  โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
รวมเท่ากัน  ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  2  (สัมภาษณ์)  มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าได้
คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่  2  (สัมภาษณ์)  เท่ากัน   ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่  1  
(ข้อเขียน)  มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่  1  (ข้อเขียน)  เท่ากันจะ
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 
 
 

http://www.probation.go.th/


- 4 - 
 
8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบ  ในวันที่  30  มกราคม  2563  ณ  ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  และทาง  
www.probation.go.th   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  2  ปี  
นับแต่วันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
ก าหนดและภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  หากศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดลาดหลุมแก้วพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้  ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอายุก็ได้  รวมถึงการน ารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้โดยความสมัครใจ
ของผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ 
 ประกาศ  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 (นายนนทจิตร  เนตรพุกกณะ) 
                                  ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว 
 ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
 สังกัดศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว 
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
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เอกสารแนบท้าย 
 
ต าแหน่ง  พ่ีเลี้ยงผู้ติดยาเสพติด 
กลุ่มงาน  บริการ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักวิชาชีพในการเป็นผู้น ากลุ่มบ าบัดและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ แนะน า
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  ควบคุมดูแลผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศกึษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่  1 
1.  ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ  ได้แก่  
วิสัยทัศน์  บทบาทภารกิจ  อ านาจหน้าที่  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอ่ืน ๆ   
2.  ความรู้เรื่องการเป็นผู้น ากลุ่มบ าบัดและกลุ่ม
กิจกรรมต่าง ๆ มีความรู้เรื่องการควบคุมดูแล  การ
พัฒนาพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง  ทัศนคติ
ของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใน
ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ 
 

 
100 

 
-  สอบข้อเขียน 
-  วันที่  28  มกราคม  2563  
เวลา  09.00-12.00  นาฬิกา  
ณ  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดลาดหลุมแก้ว 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 
3.  วัดความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ประวัติส่วนตัว  ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  
ทัศนคติ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหว
พริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
 

 
100 

 
-  สอบสัมภาษณ์ 
-  วันที่  28  มกราคม  2563  
เวลา  13.30-16.30  นาฬิกา  
ณ  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดลาดหลุมแก้ว 

 
หมายเหตุ  ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน  และโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  28  มกราคม  2563  และจะท าการประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะดังกล่าว  ในวันที่  30  มกราคม  2563   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

 
อัตราว่าง 2  อัตรา 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว 
 
ระยะเวลาการจ้าง (ดูในสัญญาจ้างพนักงานราชการ ในปีงบประมาณล่าสุด) 
 
อัตราค่าตอบแทน 10,430.-  บาท 
 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547 
 
ค่าธรรมเนียมสมัคร 200.-  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


