(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
-----------------------------------------------ตามที่ได้ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติราชการ
ที่ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด บุ รี รั ม ย์ ซึ่ งส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด บุ รี รัม ย์ ไ ด้ ด าเนิ นการประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตลอดจนกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง
ที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6 และ 7
แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ตลอดจนกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
ข) กาหนด วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เข้ารับการประเมินในวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกาเป็นต้นไป
หากผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ครั้งนี้
หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เป็นการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะด้านความ
เหมาะสมกับ ตาแหน่ ง ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่ ว นตัว ท่ว งที วาจา อุปนิสั ย
อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น
ค) เกณฑ์การตัดสินและขึ้นบัญชี
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
3. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะ
โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ ากันให้ผู้ได้
คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
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-2ง) การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
1. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
2. หากปรากฏว่าภายหลังว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่น สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่า
เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครในข้อที่ 4 (เงื่อนไขในการรับสมัคร) หากมีการตรวจสอบพบ กรมคุม
ประพฤติจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น หรื อถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถครั้งที่ 2
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ที่จะต้องทราบ วัน
เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการดาเนินการ
สรรหากาหนดโดยเคร่งครัด
3. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อ
ใช้แสดงคู่กัน (สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้คือ บัตรประจาตัวเจ้ าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตร
ประจาตัวที่ส่วนราชการ หรือสถานศึกษาออกให้ที่มีรูปถ่าย ลายเซ็นชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน) สิ่งที่ใช้
แทนบัตรประจาตัวสอบได้คือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 นารูป
ถ่ายครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการเข้าสอบต่อไป
4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการาสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
/4.6 ...

-34.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เ ข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวันเวลาที่กาหนดจะถูกปรับให้ตก
และไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
4.7
เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบขณะสอบไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.8 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อ กับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.9 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใด
ทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการ
สอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.10 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) มานิตย์ แก้วโสพรม
(นายมานิตย์ แก้วโสพรม)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัด สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
--------------------------------1. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เลขประจาตัวผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
002
นายสมมาท ฆ้องสระน้อย
003
นางสาวปวริศา แก้วโสพรม
006
นางสาวปรียานุช สิงห์รัมย์
007
นางสาวอัญธิญา พฤกสี
008
นางสาวดุษฎี นะชินรัมย์
010
นายธงชัย งานธีระสกุล
011
นางสาวจุฑามาศ ล้อมประโคน
012
นางสาวฐิติมา จินดาสวัสดิ์
013
นางสาวศุภพิไล เชียงสา
014
นางสาวฉัตรแก้ว พวงลัดดา
016
นางสาวปัญญาพร เศวตเศรนี
017
นางสาวปัทมา วงค์ศรี
018
นางสาวพัชรี พลสยม
019
นายธีรวัฒน์ ชัยศรีรัมย์
020
นางสาวจุรีรัตน์ ชุมนุช
022
นางสาววิไลพร ดังชัยภูมิ
023
นางสาวเพ็ญภิญา บุตรงาม
024
นางสาวจตุพร ทรงศิริ
025
นางสาววรรทิยา ไปแดน
026
นางสาวภิญญดา คาสมบัติ
027
นางสาวจินตนา สุทธิ
030
นางสาวภาพันธ์ โรจน์ศิริกุลชัย
031
นางสาวอรพรรณ ปุลันรัมย์
032
นางสาวเบญจวรรณ กุลบุตร
033
นางสาวประภาขวัญ ศรีภู่

