(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2
................................................
ตามทีไ่ ด้มีประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕8
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อ
ปฏิบั ติ ราชการในสั งกัดส านั กงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ดได้
ดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 และกาหนด
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 ตลอดจนกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน
2558 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6
และ 7 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ตลอดจนกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1-4
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2558 เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด อาคารเลขที่ 147/44
ถนนสุริยเดชบารุง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และให้ เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ กาหนด หากผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้
หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เป็นการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะด้าน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ค) เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบ
ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
/3. การขึ้นบัญชี.....

-23. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะ โดย
เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็น
ผู้ในลาดับที่สูงกว่า
ง) การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
1. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด และ
ทาง www.probation.go.th
2. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตาม
ประกาศรับสมัครในข้อที่ 4 (เงื่อนไขในการรับสมัคร) หากมีการตรวจสอบพบกรมคุมประพฤติจะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น หรือถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการใน
ตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
จ) ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ที่จะต้องทราบวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหา
กาหนดโดยเคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (สิ่งที่ใช้แทนบั ตรประจ าตัวประชาชนได้ คือ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวสอบได้คือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้ มีสิทธิสอบคัดเลือกนารูปถ่ายครั้งเดียวกัน
กับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 26
พฤศจิ กายน ๒๕๕8 ก่อ นเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิ กา เพื่ อส านั กงานคุ มประพฤติจั งหวัด ร้อ ยเอ็ด จะได้
ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
/4. การเข้ารับ.....

-๓๔. การเข้ารับการประเมินสรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง และค าแนะน าของกรรมการ หรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.5 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 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
4.6 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.7 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่
มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) เยาวดี พันธ์หนิ กอง
(นางเยาวดี พันธ์หนิ กอง)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) ศุภาพิชญ์ ผิวผ่อง
(นางศุภาพิชญ์ ผิวผ่อง)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ศุภาพิชญ์ คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕8
*****************

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
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