สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครสวรรค
เรือ่ ง รายชือ่ ผูผ านการประเมินสมรรถนะ ครัง้ ที่ 1 และมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 2
กําหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
---------------------------ตามที่ไดมีประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค ลงวันที่ 24 เมษายน 2560
เรื่อง รั บสมั ครบุ คคลเพื่อ เลือกสรรเป นพนั กงานราชการทั่ว ไป กลุมงานบริการ สังกั ดสํานักงานคุ มประพฤติ
จังหวั ดนครสวรรค ซึ่ งสํานักงานคุมประพฤติจั งหวัด นครสวรรค ได ดําเนิ น การประเมิน สมรรถนะครั้ งที่ 1
เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 และกําหนดจะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ซึ่งเปนผูมีสิทธิที่จะเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตลอดจนกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นั้น สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค
จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(สัมภาษณ) ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 6 และ7 แหงประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกลาว ตลอดจนกําหนดวัน
เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(สัมภาษณ) ปรากฏตามเอกสารแนบทายหมายเลข 1
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ) ใหผูมีสิทธิเขา
รับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ) เขารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาฯ กําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 หากผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งนี้
หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เปนการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะดานความ
เหมาะสมกับตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว ทวงทีวาจาอุปนิสัย อารมณ
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
ค. เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชี
1. ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนใน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 60
2. ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละ
ครั้งไมต่ํากวารอยละ 60
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-23. การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรจะใชคะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะโดยเรียงลําดับ
ที่จากผูไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากันใหผูไดคะแนนประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(สัมภาษณ) เทากัน ใหผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ขอเขียน) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
ถาไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ขอเขียน) เทากันอีกก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา
ง. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
1. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจาง
เปนพนักงานราชการ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค และทาง
www.probation.go.th หัวขอ ขาวรับสมัครงาน
2. หากปรากฏภายหลังวาผูผานการเลือกสรร รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิไดรับรองวาเปนคุณวุฒิตรงตาม
ประกาศรับสมัครในขอที่ 4 (เงื่อนไขในการรับสมัคร) หากมีการตรวจสอบพบสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครสวรรคจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น หรือถึงแมวาผูนั้นจะเปนผูผานการเลือกสรรก็จะไมมสี ิทธิไดรับการจัดจางเปน
พนักงานราชการในตําแหนงที่ผานการเลือกสรร
จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและ
ประพฤติตนเปนสุภาพชน
2. ใหเปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ที่จะตองทราบ วัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และจะตองปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหา
กําหนดโดยเครงครัด
3. ตองนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใชแสดงคูกัน
(สิ่งที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได คือ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน
13 หลักชัดเจนบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน) ใบชมพู (ใบ
แทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน , บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรประจําตัวที่สวนราชการ หรือ
สถานศึกษาออกใหที่มีรูปถาย ลายเซ็นชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน) สิ่งที่ใชแทนบัตรประจําตัวสอบไดคือ
ใบอนุญาตของกองกลาง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาต
ให เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยเด็ดขาดกรณีบัตรประจําตัวสอบหายกอนวันสอบใหผูเขารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 นํารูปถายครั้งเดียวกันกับที่ใชในการสมัครสอบ จํานวน 1 รูป ไปติดตอที่
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 กอนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการเขาสอบ
ตอไป
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4. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณตองปฏิบัติ ดังนี้
4.1 หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาที่ควบคุมการ
สอบโดยเครงครัด
4.4 ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาทีด่ ําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น
4.5 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว 30 นาที จะ
ไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
4.6 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามวันเวลา และสถานที่ที่กําหนด
4.7 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไมออก
จากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
4.8 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ และ
ตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
4.9 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณา
สั่งงดการใหคะแนนก็ได
4.10 ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิเขารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

จินดา วัฒนวิกยกรรม

(นางจินดา วัฒนวิกยกรรม)
ผูอํานวยการสํานักงานจังหวัดนครสวรรค
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค
รับรองสําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) พรรณรัตน บุญศิริ
(นางพรรณรัตน บุญศิร)ิ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เอกสารหมายเลข 1

บัญชีรายชือ่ ผูผ า นการประเมินสมรรถนะ ครัง้ ที่ 1
และมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 2

เลขประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สอบ

006
009
012
020
021
033
040

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

กัญญาณัฐ
พิมพชนก
กชกร
มัทรี
ยุภาพร
อังคนา
สุพรรษา

นาครัตน
โพธิ
พวงสมบัติ
ดําละเอียด
ศรีมหานาม
บรรดาศักดิ์
วิทยารัตน

รายละเอียดสถานที่ วัน เวลา ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
วันที่สอบ

เวลา

สอบวิชา

เลขประจําตัว
สอบ

สถานทีส่ อบ

วันพฤหัสบดีที่
8 มิถุนายน
2560

09.00 น. – 12.00 น.

สัมภาษณ

006-040

สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครสวรรค

