ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
เรื่อง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
________________________

ตามที่ได้มีประกาศประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
2558 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ในตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติ
ราชการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ในสัง กัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ซึ่งสานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสระบุรี ได้ดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2558 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นผู้มีสิ ทธิที่จะเข้ารับก าร
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตลอดจนกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6 และ 7 แห่ง
ประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ตลอดจนกาหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ใน
วันที่ 8 กันยายน 2558 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 – 4
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ กาหนดรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมาย 5 หากผู้ใดไม่
มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้
หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เป็นการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะด้านความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ค) เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี
1. ผู้ทีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน
ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
ครัง้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

- 2 3. การขึ้น บั ญ ชีผู้ ผ่ า นการเลื อกสรรจะใช้ค ะแนนรวมของคะแนนประเมิ นสมรรถนะ โดย
เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้
คะแนนประเมินสมรรถนะครั้ งที่ 2 (สั ม ภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ง) การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
1. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ภายในวั น ที่ 8 กั น ยายน 2558 ณ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สระบุ รี และทาง
WWW.PROBATION.GO.TH
2. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตาม
ประกาศรับสมัครในข้อที่ 4 (เงื่อนไขในการรับสมัคร) หากมีการตรวจสอบพบกรมคุมประพฤติจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมั ครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับ
ผู้นั้น หรือถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตาแหน่งที่
ผ่านการเลือกสรร
จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แต่งกายให้สุ ภาพเรีย บร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุ ภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ที่จะต้องทราบ วัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และจะต้องปฏิบัติตนตามระเบี ยบที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหา
กาหนดโดยเคร่งครัด
3. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่
กัน (สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจ าตัว ประชาชนได้ คือ บัตรประจาตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลักชัดเจน บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน)
ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรประจาตัวที่ส่วน
ราชการหรือสถานศึกษาออกให้ที่มีรูปถ่าย ลายเซ็นชื่อและเลขประจาตัวประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัว
สอบได้คือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนารูปถ่ายครั้งเดียวกันกับที่ใช้
ในการสมัครสอบจานวน 1 รูป ไปติดต่อที่ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 4 กันยายน
2558 ก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตร
ประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการเข้าสอบต่อไป

- 34. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่ มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวันเวลาที่กาหนดจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้า
สอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
4.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่
ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.8 เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และ
ต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.9 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิ จารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.10 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
นายณรงค์ คาเพชร
(นายณรงค์ ขาเพชร)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
_____________________________
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