(สําเนา)
ประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เรื่อง รายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตามที่ไดมีประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในสังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ซึ่งศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ไดดําเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และกําหนดจะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ซึ่งเปนผูมีสิทธิที่จะเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตลอดจนกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ใน
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น
ศูนยฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ) ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ
๖ และ ๗ แหงประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกลาว ตลอดจนกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ) ปรากฏตามเอกสารแนบทาย หมายเลข ๑-๒
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ)
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ) เขารับการประเมินตามวัน
เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ กําหนดรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๕
หากผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เขารับการ
ประเมินครั้งนี้
หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เปนการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะดาน
ความเหมาะสมกับตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว ทวงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
ค) หลักเกณฑตัดสินและการขึ้นบัญชี
๑. ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูที่สอบได
คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๒. ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐
/๓. การขึ้นบัญชี...

-๒๓. การขึ้นบัญชีผูผา นการเลือกสรรจะใชคะแนนรวมของคะแนนประเมิน สมรรถนะโดย
เรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน ให
ผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนน
ประเมินสมรรถนะครั้ง ๒ (สัมภาษณ) เทากัน ใหผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ขอเขียน)
มากกวาเปนอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ขอเขียน) เทากันอีกก็ใหผู
ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
ง. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๑. ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจาง
เปนพนักงานราชการ ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
และทาง www.probation.go.th
๒. หากปรากฏภายหลั ง ว า ผู ผ า นการเลื อ กสรรรายใดมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป หรื อ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได
รับรองวาเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครในขอ ๔ (เงื่อนไขในการรับสมัคร) หากมีการตรวจสอบ
พบศูนยฟนฟู-สมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือ
วาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น หรือถึงแมวาผูนั้นจะเปนผูผาน
การเลือกสรรก็จะไมมีสิทธิ ไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการในตําแหนงที่ผานการเลือกสรร
จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทา
หุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน
๒. ใหเปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ที่จะตองทราบวัน เวลา
สถานที่ ใ นการประเมิ น สมรรถนะ ครั้ ง ที่ ๒ และจะต อ งปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการ สรรหากําหนดโดยเครงครัด
๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช
แสดงคูกัน (สิ่งที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได คือ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลข
ประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตร
ประจําตั ว ประชาชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรั บบัตรประจํา ตัว ประชาชน , บัตรประจํ าตั วประชาชนที่
หมดอายุหรือบัตรประจําตัวที่สวนราชการ หรือสถานศึกษาออกใหที่มีรูปถาย ลายเซ็นชื่อ และเลข
ประจําตัวประชาชน) สิ่งที่ใชแทนบัตรประจําตัวสอบได คือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไมมีบัตรใด
บัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายกอนวันสอบ ใหผูเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ นํารูป
ถายครั้งเดียวกันกับที่ใชในการสมัครสอบจํานวน ๑ รูปไปติดตอที่ (ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด)
ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ กอนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด-ยาเสพ
ติด จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการเขาสอบตอไป

-๓๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณตองปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบไดก็
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
๔.๓ ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ
สอบโดยเครงครัด
๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น
๔.๕ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐
นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๔.๖ ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวันเวลา
และสถานที่ที่กําหนดในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตก และไมมีสิทธิเขาสอบใน
ตําแหนงที่สมัครอีก
๔.๗ เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และ
ไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบ
๔.๘ เมื่อสอบเสร็จแลวตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ
และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
๔.๙ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผูใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
๔.๑๐ ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิและไมมี
สิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) อัญชลี พัฒนสาร
(นางอัญชลี พัฒนสาร)
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ
สําเนาถูกตอง
(นางรุจาภา เสลาคุณ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
กัณฎารัตน/คัดทาน

เอกสารแนบทาย ๑
บัญชีรายชื่อผูผ านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
แนบทายประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑. ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
เลขประจําตัวสอบ
๐๐๑
๐๐2
๐๐5
๐11
๐12
๐13
๐15
๐17
๐21
๐23
๐24
๐26

ชื่อ
นางสาวจุฑารัตน
นางสาวกุลนารี
นางสาวอารยา
นางสาวกมลทิพย
นางเยาวลักษณ
นางสาวธัญญากาญจน
นายณัฐพงศ
นางสาวปยวรรณ
นางสาวสุดารัตน
นางสาวปริยากร
นางสาวปยะพร
นางสาวทัศนาพร

นามสกุล
ศิริกุล
ไชยนาสัก
แสงศิลา
ดวงจันทร
จันทรอิน
ฉายแกว
อามาตมุลตรี
วิลาบุตร
เหมรินี
พิศมร
ไชยบัง
หลอน้ําทิพย

เอกสารแนบทาย ๒
รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
วันที่สอบ/
ตําแหนง
วันอังคารที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๕๖
- นักวิชาการสาธารณสุข

เวลา
๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น.

สอบวิชา
ประเมิน
สมรรถนะ
ครั้งที่ ๒

เลขประจําตัว
สอบ
๐๐๑ , 002,
005, 011,
012, 013,
015, 017,
021, 023,
024, 026

จํานวนคน

สถานที่สอบ

12 คน

หองประชุม
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

หมายเหตุ ใหผูสมัคร ไปรายงานตัวเพื่อเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ) เวลา
๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ชั้น ๒

