ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
---------------------------ตามที่ได้มีประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานควบคุมและเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติราชการที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี และสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ซึ่งสานักงานคุมประพฤติจังหวัด ปทุมธานี ได้ดาเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15
มิถุนายน 2560 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิ นสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6
และ 7 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ตลอดจนกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เข้ารับการประเมินตาม
วั น เวลา และสถานที่ ที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การเลื อ กสรรฯ ก าหนด รายละเอี ย ดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หากผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละ
สิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้
หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เป็นการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะด้าน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจาอุปนิสัย
อารมณ์ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ค) เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
3. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะ
โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินทั้ง 2 สมรรถนะ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
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ง. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
1. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ปทุมธานีและทาง www.probation.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน
2. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรร รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ.มิได้รับรอง
ว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครในข้อที่ 4 (เงื่อนไขในการรับสมัคร) หากมีการตรวจสอบพบ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น หรือถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการ
เลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ที่จะต้องทราบ
วัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหากาหนดโดยเคร่งครัด
3. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง
เพื่อใช้แสดงคู่กัน(สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้ คือ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลข
ประจาตัวประชาชน13 หลักชัดเจนบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน , บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตร
ประจาตัวที่ส่วนราชการ หรือสถานศึกษาออกให้ที่มีรูปถ่าย ลายเซ็นชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน) สิ่งที่
ใช้แทนบัตรประจาตัวสอบได้คือใบอนุญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยเด็ดขาดกรณี
บัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 นารูปถ่ายครั้งเดียวกันกับที่ใช้
ในการสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัด ปทุมธานี ภายในวันที่ 19
มิถุนายน 2560 ก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัด ปทุมธานี จะได้ดาเนินการ
ออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการเข้าสอบต่อไป
4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้อง
สอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาทีแต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
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4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป
แล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามวันเวลา และสถานที่ที่
กาหนด
4.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.8 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.9 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใด
ทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.10 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี)
ผู้อานวยการสานักงานจังหวัดปทุมธานี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารหมายเลข 1
บัญชีรายชื่อผู้การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เลขประจาตัว
101
104
105

ชื่อ
นายอภิสิทธิ์
นางสาวณัฐกฤตา
นางสาวกันยากร

นามสกุล
รุ่งทอง
ใจห้าว
บุญรักษา

ตาแหน่งพนักงานควบคุม
เลขประจาตัว
201
202
203
204
205
206
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

ชื่อ
นายสมยศ
นายเอกรินทร์
นายถวิล
นายกอบทอง
นายนาชัย
นายยุทธนา
นายจักกฤษ
นายกฤษดา
นายธีระพร
นายสุเทพ
นายนิภัทร์
นายศตวรรต
นายณัฐพงษ์
นายวัชรนันท์
นายธนวัฒน์
นายธันวา

นามสกุล
ยอดขวัญ
เกียรติยศ
ม่วงมั่งมี
สีเขียว
นิยม
มานหมัด
ตั้งกระโทก
สุดลาภา
พานทอง
สุขพลอย
ตระกูลอานวยผล
อิฐจันทร์
ผลเต็ม
ม่วงมั่งมี
เจียมแพ
พุกคาแปลก

เอกสารแนบท้าย 2
รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
วันที่สอบ/ ตาแหน่ง

เวลา

สอบวิชา

วันพุธที่ 21 มิถุนายน
เวลา 13.00 น.
2560
เป็นต้นไป
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 21 มิถุนายน
2560
พนักงานควบคุม

ประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2

เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป

เลขประจาตัว จานวน
สถานที่สอบ
สอบ
คน
101-105
3 ห้องประชุมสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
ปทุมธานี ชั้น 2
201-217

16

ห้องประชุมสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
ปทุมธานี ชั้น 1

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครทั้ง 2 ตาแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์) เวลา 12.30 น. ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี

