(สําเนา)
ประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ไดมีประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ลงวันที่ 21 มกราคม 2553 เรื่อง รับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ และตําแหนงพี่เลี้ยงผูติดยาเสพติด เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในสังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ขึ้นระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ - 19 กุมภาพันธ 2553 และไดกําหนดใหมีการประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พรอมกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบขอเขียน และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบขอเขียน ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 นั้น
ศู น ย ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การประเมิ น
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 กําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน)
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
ตําแหนง
จํานวน
สถานที่สอบ
เลขประจําตัวสอบ
วันพุธที่ 24 09.00- สอบขอเขียน
กุมภาพันธ 12.00 น.
2553

พยาบาลวิชาชีพ

วันพุธที่ 24 09.00- สอบขอเขียน
กุมภาพันธ 12.00 น.
2553

พี่เลี้ยงผูติดยาเสพติด

อุปกรณที่ใชในการ
สอบ

- คน

7 คน หองประชุมอาคาร
ปากกาสีน้ําเงินและ
อํานวยการศูนยฟนฟูฯ น้ํายาลบคําผิด

/หมายเหตุ...

-2หมายเหตุ ใหผูสมัครทั้ง 2 ตําแหนง ไปรายงานตัวเพื่อเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารอํานวยการ
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ค) ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และทาง www.probation.go.th
ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน
และประพฤติตนเปนสุภาพชน
2. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2
3. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใชแสดงคู
กัน (สิ่งที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได คือ บัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลักชัดเจน บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจําตัว
ประชาชน) ใบสีชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน ,บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ
บัตรประจําตัวที่สวนราชการ หรือสถานศึกษาออกใหที่มีรูปถาย ลายเซ็นชื่อและเลขประจําตัวประชาชน
สิ่งที่ใชแทนบัตรประจําตัวสอบไดคือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชา
ใด กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายกอนวันสอบ ใหผูมีสิทธิสอบคัดเลือกนํารูปถายครั้งเดียวกันกับที่
ใชในการสมัครสอบ จํานวน 1 รูป ไปติดตอที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ภายในวันที่ 23
กุมภาพันธ 2553 กอนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะไดดําเนินการออก
ใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการเขาสอบตอไป
4. การเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบขอเขียนปฏิบัติ ดังนี้
4.1 หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบ
ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบโดยเครงครัด
/4.4 ตองเขาสอบ...

-34.4
ตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งประกาศไวในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้น จะตองใชกระดาษและวัสดุอุปกรณที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จัดไวใหโดยเฉพาะ
4.5 หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ อุปกรณที่ใชในการคํานวณทุกชนิดหรือวัสดุ
อุปกรณอื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดเขาไปในหองสอบ เวนแตวัสดุอุปกรณซึ่ง
กําหนดใหจัดหาเองในขอ 4.4
4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจาก
หองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
4.7 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว 30
นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
4.8 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัครและตามวัน
เวลา ที่กําหนดในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่
สมัครอีก
4.9 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
4.10 เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
4.11 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบ
4.12 หามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
4.13 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
4.14 แบบทดสอบกระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
4.15 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาต
แลว
4.16 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขา
สอบ และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
/4.17 ผูใด...

-44.17 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผูใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตให เขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการ
สอบจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
4.18 ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวา สละสิทธิ์ และไม
มีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553

(ลงชื่อ) มณฑล แกวเกา
(นายมณฑล แกวเกา)
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกตอง

(นางรุจาภา เสลาคุณ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
กัณฎารัตน คัด/ทาน

เอกสารแนบทาย
บัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูตดิ ยาเสพติด
แนบทายประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด ลงวันที่ 21 มกราคม 2553

1. ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ

นามสกุล

(ไมมีผูสมัครสอบ)
2. ตําแหนงพี่เลี้ยงผูต ิดยาเสพติด
เลขประจําตัวสอบ
001
002
003
004
005
006
007

ชื่อ
นางสุภาพร
นางสาวสุนิษา
นายธนพล
นายธวีรพันธ
นางสาวรจนา
นายเอกพงศ
นายรุจิโรจน

นามสกุล
อาจประจักษ
นุชประคอง
ทองสุขใส
อัศวภิญโญชัย
มะปูเลาะ
โกบประยูร
พูลชนะ

