(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
----------------------------------------------------------ตามที่ได้มีป ระกาศส านั กงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติ
ราชการที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาวิเชียรบุรี ในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่อวั น ที่ ๑๐ กัน ยายน ๒๕๖๐ และก าหนดจะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ า นการประเมิ น
สมรรถนะครั้ งที่ ๑ ซึ่งเป็ นผู้ มี สิ ทธิที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตลอดจนกาหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น
ส านั กงานคุมประพฤติจั งหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๖ และ ๗
แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ตลอดจนกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
(สัมภาษณ์) ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา - สัมภาษณ์

สถานที่สอบ
ห้องประชุม ชั้น ๒
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา
และสถานที่ที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ กาหนด หากผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้
หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เป็นการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะด้านความ
เหมาะสมกับ ตาแหน่ ง ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่ ว นตัว ท่ว งทีว าจา อุปนิสั ย
อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
/ค) เกณฑ์การตัดสิน ...

- ๒ ค) เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี
๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน
ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
ครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๓. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะโดยเรียงลาดับ
ที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) เท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ง) การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรร
๑. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ และทาง
www.probation.go.th
๒. หากปรากฏภายหลังว่าผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตาม
ประกาศรับสมัครในข้อ ๔ (เงื่อนไขในการรับสมัคร) หากมีการตรวจสอบพบส านักงานคุมประพฤติจังหวัด
เพชรบูรณ์จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรั บผู้นั้น หรือถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติที่ผ่านการเลือกสรร
จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สูทสวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ที่จะต้องทราบวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ และจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหา
กาหนดโดยเคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้แสดง
คู่กัน (สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้คือ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัว
ประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง(ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน)
ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน, บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรประจาตัวที่
ส่วนราชการ หรือสถานศึกษาออกให้ที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อและเลขประจาตัวประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตร
ประจาตัวสอบได้คือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตรใดบัต รหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรือ
เจ้าหน้าคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยเด็ดขาด
/กรณีบัตร ...

- ๓ กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ นารูปถ่าย
ครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูปไปติดต่อที่สานักงานคุมประพฤติจั งหวัดเพชรบูรณ์ ภายใน
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ จะได้
ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการเข้าสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ ต้ อ งเชื่อ ฟั ง และปฏิ บัติ ตามคาสั่ ง และคาแนะนาของกรรมการ หรือ เจ้า หน้ า ที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้ องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ ว
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตามตาแหน่งที่สมัคร และตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ทีเ่ ข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาที่กาหนดจะถูกปรับให้ตกและ
ไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครสอบ
๔.๗ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกบผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ
๔.๘ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๙ ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๔.๑๐ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชิด ปาคามา)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย ๑
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัด สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
--------------------------------------เลขประจาตัวสอบ
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นางสาวกฤษณ์รพี

เชื้อกุล

๐๓๓

นายภาณุเดช

เพิ่มผล

๐๕๐

นางสาวพัชรา

อาจแก้ว

๐๖๐

นางสาวจริยาพร

สุรชิต

๐๖๙

นายทศพร

ขาวฟอง

๐๗๓

นางสาวชฎาภา

มากเกย

๐๘๐

นายปองพล

หิรัญมาพร

๐๘๗

นางสาววชิรญาณ์

ดาสันเที้ยะ

๐๙๔

นายชาติชาย

จันทร์เสี่ยน

หมายเหตุ

