(สาเนา)
ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
กาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ลงวั น ที่ 11 มกราคม 2560
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งพนักงานควบคุม เพื่อปฏิบัติ
ราชการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติ ดยาเสพติด ซึ่งศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติด ได้ดาเนิ น การประเมินสมรรถนะ ครั้ งที่ 1 เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อ วัน ที่
3 กุมภาพันธ์ 2560 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
ที่จ ะเข้ารับ การประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตลอดจนกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6 และ 7
แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ตลอดจนกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เข้ารับการประเมินตามวัน
เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ กาหนดรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2
หากผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่ าว จะถือว่าสละสิ ทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินครั้งนี้
หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เป็นการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะด้านความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ค) หลักเกณฑ์ตัดสินและการขึ้นบัญชี
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

/การขึ้นบัญชี...

-2การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะใช้ ค ะแนนรวมของคะแนนประเมิ น สมรรถนะโดย
เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียนและปฏิบัติ)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียนและปฏิบัติ) เท่ากัน
อีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ง. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
1. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และทาง
www.probation.go.th
2. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือ กสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรง
ตามประกาศรับสมัครในข้อ 4 (เงื่อนไขในการรับสมัคร) หากมีการตรวจสอบพบ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น หรือถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่สิทธิได้รับการจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง รวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ที่จะต้องทราบวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการดาเนินการสรร
หากาหนดโดยเคร่งครัด
3. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่
กัน (สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้ คือ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลั กชัดเจน บั ตรประจ าตัว พนักงานรัฐ วิส าหกิจ ใบเหลื อง (ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน , บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตร
ประจาตัวที่ส่วนราชการ หรือสถานศึกษาออกให้ที่มีรูปถ่าย ลายเซ็นซื่อ และเลขประจาตัวประชาชน) สิ่งที่
ใช้แทนบัตรประจาตัว สอบได้ คือ ใบอนุ ญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิช าใด
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยเด็ดขาด

-3กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 นารูปถ่าย
ครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบจานวน 1 รูปไปติดต่อที่ (ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด) ภายใน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะได้
ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการเข้าสอบต่อไป
4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30
นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน
เวลาและสถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตก และไม่มีสิทธิเข้าสอบใน
ตาแหน่งที่สมัครอีก
4.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุ คคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ
4.8 เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบและต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.9 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.10 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ นิวัติ เอี่ยมเที่ยง
(นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง)
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สาเนาถูกต้อง
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ลงชื่อ ปราณี ทองหล่อ
(นางปราณี ทองหล่อ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รฐา คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย 1

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แนบท้ายประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
1. ตาแหน่งพนักงานควบคุม
เลขประจาตัวสอบ
001
007
008
011
012

ชื่อ
นายชาคริตส์
นางสาวเบญจมาศ
นายพัชรพล
นายนราเทพ
นายนพดล

นามสกุล
เมฆจันทึก
ประสงค์
ใจกระจ่าง
เดชใด
อิ่มสมบูรณ์

เอกสารแนบท้าย 2

รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

วันที่สอบ/
เวลา
ตาแหน่ง
วันอังคารที่ 7
09.00 กุมภาพันธ์
12.00 น.
2560
- พนักงานควบคุม

สอบวิชา
ประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์)

เลขประจาตัว
สอบ
001
007
008
011
012

จานวนคน

สถานที่สอบ

5 คน

ห้องประชุม
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

หมายเหตุ ให้ผู้สมัคร ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เวลา
08.30 นาฬิกา ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ชั้น 2

