ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ตามที่ได้มีป ระกาศสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดหนองบัว ลาภู ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน
๒๕60 เรื่ อง รั บ สมั ครบุ คคลเพื่อ เลื อ กสรรเป็น พนั กงานราชการทั่ว ไป ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บัน ทึ กข้ อ มู ล
เพื่อปฏิบัติราชการที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
ได้ดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕60 และกาหนดจะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ ตลอดจนกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม
๒๕60 นั้น
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการประเมิ น
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในข้อ ๖ และ ๗ แห่งประกาศรับ สมัครฯ ฉบับดังกล่าว ตลอดจนกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์ ) เข้ารับการประเมิน
ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การสรรหาฯ ก าหนด รายละเอี ย ดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ หากผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้
หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เป็นการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะ
ด้านความเหมาะสมกับตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ค. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี
๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน
ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

-๒๓. การขึ้น บั ญชี ผู้ ผ่ านการเลื อกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมิน สมรรถนะ
โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันให้
ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่ า ถ้าได้คะแนนประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) มากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) เท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ง. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๑. สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดหนองบัวลาภู จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ภายในวัน ที่ 13 ธัน วาคม ๒๕60 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
หนองบัวลาภู และทาง www.probation.go.th
๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรร รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
ตรงตามประกาศรับสมัครในข้อที่ ๔ (เงื่อนไขในการรับสมัคร) หากมีการตรวจสอบพบ กรมคุมประพฤติจะ
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้ ง นี้ เป็ น โมฆะส าหรั บ ผู้ นั้ น หรื อถึ งแม้ ว่า ผู้ นั้น จะเป็น ผู้ ผ่ า นการเลื อกสรรก็จ ะไม่ มีสิ ทธิไ ด้รับ การจัด จ้า ง
เป็นพนักงานราชการในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่อนุญาตให้
ผู้เข้ารับการประเมินสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน กางเกงหรือกระโปรงยีนส์
เสื้อสูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อคลุม ผ้าคลุมไหล่ทุกประเภท และรองเท้าแตะชนิดฟองน้าเข้าห้องประเมินเด็ดขาด
หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาประเมินแล้ว จะต้องยุติการประเมิน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
3. ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ต้ อ งน าบั ต รประจ าตั ว สอบ และบั ต รประจ าตั ว ประชาชน
ไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน (สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้ คือ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ซึ่ ง ปรากฏเลขประจ าตั ว ประชาชน ๑๓
หลั ก ชั ด เจน บั ต รประจ าตั ว พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบั ตรประจาตัวที่ส่วนราชการ หรือสถานศึกษาออกให้ที่มีรูปถ่าย
ลายเซ็นชื่อและเลขประจาตัวประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวสอบได้คือ ใบอนุญาตของกองกลาง
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนารูปถ่ายครั้งเดียวกันกับ ที่
ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู เลขที่ ๖๕/๑๕
หมู่ที่ ๒ ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ภายในวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕60 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐
นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้
ในการเข้าสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องประเมิน
๔.๒ ควรไปถึงสถานทีป่ ระเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง
ประเมินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

-๓๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสรรหากาหนดให้
เท่านั้น
๔.๕ ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ที่ ไ ปถึ ง ห้ อ งประเมิ น หลั ง จากเวลาที่ ก าหนดเริ่ ม ประเมิ น
ในตารางประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ผู้ เข้ารับ การประเมินสมรรถนะจะต้องเข้า รับการประเมิน ตามตาแหน่งที่ส มัคร
และตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในตารางประเมิน ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวันเวลาที่กาหนดจะถูก
ปรับให้ตก และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตาแหน่งที่สมัครอีก
๔.๗ เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินสมรรถนะไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมิน
อื่ นหรื อบุ คคลภายนอก และไม่ อ อกจากห้ อ งประเมิ น เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตและอยู่ ใ นความดู แ ลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
๔.๘ เมื่อเข้ารับการประเมินเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อ
กับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังเข้ารับการประเมินอยู่
๔.๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนน
๔.๑๐ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทาการ
ทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนประเมิน
6. ผู้ใดไม่มาเข้ารับการประเมินภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
7. หากมี ห นึ่ ง ข้ อ ใดที่ น อกเหนื อ จากที่ ป ระกาศไว้ ข้ า งต้ น ให้ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการอานวยการทั่วไป และการตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไปถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายยุทธพร คุณารักษ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย ๑
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู ลงวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕60

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ

นามสกุล

002

นางสาวอนุสรา

มินธิราช

004

นางสาวศศิธร

ธรรมคุณ

007

นายจุฬาวัฒน์

ทาปลัด

008

นางสาวยุพิน

ผาแพน

012

นางสาวอรวรรณ

นันวิเศษ

019

นางสาวสุพัตรา

พิมพ์เสริฐ

023

นางสาวสุวนีย์

บุญมา

024

นางสาวขนิษฐา

วงศ์กมุทธศัย

027

นางสาวนภัสสรณ์

ละลี

029

นางสาวสุกัญญา

จันทร์ดา

030

นางสาวชมชนก

ชัยปัญหา

031

นางสาวอุมาพร

อุประ

034

นางสาวณัฐกานต์

อ่อนเหลา

038

นางสาววาสนา

ช้อนผักแว่น

039

นางสาวละมุล

บุรม

เอกสารแนบท้าย ๒

รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
วันที่สอบ/
ตาแหน่ง
วันศุกร์ที่ 8
ธันวาคม ๒๕60
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เวลา

สอบวิชา

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น ประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒

เลขประจาตัว จานวน
สถานที่สอบ
สอบ
คน
๐๐2-๐39
15 สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
หนองบัวลาภู

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
เวลา ๘.๓๐ น. ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู

