(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
..............................................................
ตามประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติราชการ
ที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ดําเนินการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และ
กําหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งประกาศวัน เวลา และสถานที่ ใน
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นั้น
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน
เวลา และสถานที่ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะประเมิน
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น
ค. เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวม
ในการประเมินครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้ง
ไม่ต่ําร้อยละ 60
3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของการประเมิน
ทั้งสองครั้ง โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมิน
ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากคะแนน
ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ เท่ากันอีก จะให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
/ ง. การประกาศ...
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ง. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
1. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
เกณฑ์การตัดสินในข้อ 3 ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
ทางเว็บไซต์ www.probation.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครงาน/รับโอน
สมัครงาน/
รับโอน ส่วนภูมิภาค โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกําหนด
2 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ รับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
2. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. ไม่ได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
ตรงตามประกาศรับสมัคร หากมีการตรวจสอบพบ กรมคุมประพฤติจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น หรือ
ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งที่ผ่านการ
เลือกสรร
จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกงทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหากําหนดโดย
เคร่งครัด
3. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบเพื่อใช้แสดงคู่กัน
สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนได้ คือ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน
๑๓ หลักชัดเจน บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน) ใบชมพู
(ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน, บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรประจําตัวที่ส่วนราชการ
หรือสถานศึกษาออกให้ที่มีรูปถ่าย ลายเซ็นชื่อและเลขประจําตัวประชาชน) หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการ
เข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหาย ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าสอบ
คัดเลือก
๔. การเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.๑ ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มดําเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
๔.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่านั้น
/ 4.5 ผู้เข้าสอบ...

-3๔.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.7 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบ
อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนได้
๔.8 ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิ์เข้าสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
นพดล ศรีทาเกิด
(นายนพดล ศรีทาเกิด)
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกต้อง
ชชวิน จันทร์แดง
(นายชชวิน จันทร์แดง)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ชชวิน คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
แนบท้ายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
*****************************************
ตําแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
เลขประจํา
ตัวสอบ
001
002
004
006
010
012
014
018
019
021
024
027
028
029
031
039
041
042
043
046

กําหนดการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ชื่อ
นามสกุล
วันที่/เวลา
สถานที่
เข้ารับการประเมิน
นางสาววณิชชยา สุขเจริญ
4 มิถุนายน 2558
ให้ผู้มีรายชื่อฯ
ลําดับที่ 001 – 006
เข้ารับการประเมิน
นายธวัชชัย
ทรายแก่น
สมรรถนะ ครั้งที่ 2
นายณฐกร
สายชลศรีจินดา เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน
นายกิติกร
ศักดิ์คีรีงาม
คุมประพฤติจังหวัด
นางสาวหัสยา
วนมัณฑนา
4 มิถุนายน 2558
แม่ฮ่องสอน
ลําดับที่ 010 – 014
นางสาวอาภัสนีย์ กันธง
เวลา 10.45 – 12.00 น. ตามวัน เวลา ที่กําหนด
นางสาวเกตน์สิรี
ปิ่นแก้ว
นางสาวศุลีพร
ประมวลนิเวศ
4 มิถุนายน 2558
ลําดับที่ 018 – 024
นายนัธทวัฒน์
ชนิตร์นันทะ
เวลา 13.00 – 14.30 น.
นายนพฤทธิ์
สอนสา
นางสาวณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ
นายเนติวิชญ์
พรมจักรแก้ว
4 มิถุนายน 2558
ลําดับที่ 027 – 029
นายไกรวิทย์
กันทะเนตร
เวลา 14.45 – 16.00 น.
นางสาวณัฐกานต์ มณี
นางสาวศุทธานันท์ สุภาราช
5 มิถุนายน 2558
ลําดับที่ 031 – 041
นางสาวปิยพรรณ เพียรสะอาด
เวลา 09.00 – 10.30 น.
นางสาวปริชญา
พรหมสิทธิ์
นางสาวกัลยามนต์ จันทร์อินทร์
5 มิถุนายน 2558
ลําดับที่ 042 – 046
นายอรรถวุฒิ
สารกาศ
เวลา 10.45 – 12.00 น.
นางสาวคีรีพร
มูลธิ

