สํ-า1เนา

ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
เรื่อง รายชื่อผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กําหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
--------------------------------------------------------ตามที่ไดมีประกาศสํา นักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕60
เรื่ อ ง รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป* น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ในตํา แหน. ง เจาหนาที่ บั น ทึ ก ขอมู ล
เพื่อปฏิบัติราชการที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ขึ้นระหว.างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560
และไดกําหนดใหมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พรอมกําหนดวัน
เวลา สถานที่สอบขอเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕60 นั้น
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ลพบุ รี จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ขารั บ การประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ ๑ กํา หนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ และระเบียบเกี่ย วกับ
การประเมินสมรรถนะ ดังต.อไปนี้
ก) รายชื่อผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายหมายเลข ๑
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
1. สอบข#อเขียน
วันที่สอบ

เวลา

15 ธันวาคม 2560

09.00 - 10.30

เลขประจําตัวสอบ จํานวน
01 - 52

สถานที่สอบ

อุปกรณ1ที่ใช#ในการสอบ

52 คน สํานักงานคุมประพฤติ - ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา
จังหวัดลพบุรี
- น้ํายาลบคําผิด
ชั้น 3 อาคารบูรณาการ
กระทรวงยุติธรรม
จังหวัดลพบุรี
เลขที่ 118 หมู. 1
ตําบลทะเลชุบศร
อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

/2. สอบปฏิบัติ...

-22. สอบปฏิบัติ
วันที่สอบ

เวลา

เลขประจําตัวสอบ จํานวน

15 ธันวาคม 2560 10.30 - 11.00

01 - 05

5 คน

11.00 - 11.30

06 - 10

5 คน

11.30 - 12.00

11 - 15

5 คน

13.00 - 13.30

16 - 20

5 คน

13.30 - 14.00

21 - 25

5 คน

13.30 - 14.00

26 - 30

5 คน

14.00 - 14.30

31 - 35

5 คน

14.30 - 15.00

36 - 40

5 คน

15.00 - 15.30

40 – 45

5 คน

15.30 - 16.00

46 - 50

5 คน

16.00 - 16.30

51 - 52

2 คน

สถานที่สอบ

อุปกรณ1ที่ใช#ในการสอบ

สํานักงานคุมประพฤติ - ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา
จังหวัดลพบุรี
ชั้น 3 อาคารบูรณาการ
กระทรวงยุติธรรม
จังหวัดลพบุรี
เลขที่ 118 หมู. 1
ตําบลทะเลชุบศร
อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

ค) การประกาศรายชื่อผู#ผ3านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อผูผ.านการการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ภายในวั น ที่ 18 ธั น วาคม ๒๕60 ณ สํ า นั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดลพบุ รี และทาง
www.probation.go.th หัวขอสมัครงาน/รับโอน
ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แต.ง กายใหสุภ าพเรีย บรอยตามประเพณีนิย ม โดยงดเวนเครื่อ งประดับ ทุก ชนิด
และประพฤติต นเป*น สุภ าพชน ไม.อ นุญ าต ใหผู เขารับ การประเมิน ที่ส วมกางเกงขาสั้น เหนือ เข.า
(ยกเวน เครื่องแบบ) เสื้อไม.มีแขน กางเกงหรือกระโปรงยีนสR เสื้อสูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อคลุม ผาคลุมไหล.
ทุกประเภทและรองเทาแตะชนิดฟองน้ํา เข#าห#องประเมินเด็ดขาด หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาประเมินแลว
จะต#องยุติการประเมิน
2. เป*นหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการประเมิน ที่จะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1
3. ผู#เ ข#า รับการประเมิน ต#องนํา บัต รประจํา ตัวสอบ และบัต รประจํา ตัวประชาชน
ไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใชแสดงคู.กัน (สิ่งที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได คือ บัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง
(ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน, บัตรประจําตัวประชาชน
ที่หมดอายุหรือบัตรประจําตัวที่ส.วนราชการ หรือสถานศึกษาออกใหที่มีรูปถ.าย ลายเซ็นชื่อ และเลขประจําตัว
ประชาชน) สิ่งที่ใชแทนบัต รประจํา ตัว สอบไดคือ ใบอนุญ าตของกองกลาง หากไม.มีบัต รใดบัต รหนึ่ง
ในการสอบ กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไม.อนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะโดยเด็ดขาด
/กรณีบัตร...

-3กรณีบัตรประจําตัวสอบหายก.อนวันสอบ ใหผูเขารับการประเมินสมรรถนะ นํารูปถ.าย
ครั้งเดียวกันกับที่ใชในการสมัครสอบ จํานวน 1 รูป ไปติดต.อที่ ฝZายบริหารทั่วไป สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลพบุรี ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ก.อนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลพบุรี จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการเขาสอบต.อไป
4. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 ผูเขารับ
การประเมินตองปฏิบัติ ดังนี้
4.1 หามนําเครื่องมือและอุปกรณRสื่อสารอิเล็กทรอนิกสRทุกชนิดเขาไปในหองประเมิน
4.2 ควรไปถึ งสถานที่สอบก. อนเริ่ มเวลาประเมิ นไม. นอยกว. า 30 นาที แต.จะเขาหอง
ประเมินไดก็ต.อเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว
4.3 ตองเชื่อฟ\ง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร.งครัด
4.4 ผูเขารับการประเมินตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณR ซึ่งประกาศไวใน
ตารางสอบไปเอง นอกจากนั้นจะตองใชกระดาษ และวัสดุอุปกรณRที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
จัดไวใหโดยเฉพาะ
4.5 หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ อุปกรณRที่ใชการคํานวณทุกชนิดหรือวัสดุ
อุปกรณRอื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ กํา หนดเขาไปในหองสอบ เวนแต.วัส ดุอุป กรณR
ซึ่งกําหนดใหจัดหาเองในขอ 4.4
4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต.เวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจาก
หองสอบไม.ได เวนแต.จะไดรับอนุญาต และอยู.ในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
4.7 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว
30 นาที จะไม.ไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
4.8 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตํา แหน.งที่ส มัครและตาม
วัน เวลา ที่กําหนดในตารางสอบ
4.9 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดไว ผูใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบสมรรถนะใดจะไม.ไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
4.10 เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหน.งที่สมัครสอบและเลขประจําตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเท.านั้น
4.11 เมื่ออยู.ในหองสอบขณะสอบไม.พูดหรือติดต.อกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไม.ออกจากหองสอบเวนแต.จะไดรับอนุญาตและอยู.ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่
ควบคุมการสอบ
4.12 หามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
4.13 ถาสอบเสร็จก.อนเวลาและส.งคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบก.อน จึงจะออกจากหองสอบได
4.14 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไม.ได
เวนแต.คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท.านั้น
4.15 เมื่ อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุ ดทํ า
คําตอบจะตองหยุดทันที แต.จะออกจากหองสอบไดต.อเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบได
อนุญาตแลว
/4.16. เมื่อสอบเสร็จ...

-44.16 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดต.อกับผูที่ยังไม.ได
เขาสอบ และตองไม.กระทําการใด ๆ อันเป*นการรบกวนผูที่ยังสอบอยู.
5. ผูใดไม.ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินนี้ หรือผูใดทุจริตหรือพยายามกระทํา
การทุจริต จะไม.ไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนประเมิน
6. ผูใดไม.มาเขารับการประเมินภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล.าว ถือว.าสละ
สิทธิ์และไม.มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
7. หากมีขอหนึ่งขอใดที่นอกเหนือจากที่ประกาศไวขางตน ใหขึ้นอยู.กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการอํ า นวยการทั่ ว ไป และการตั ด สิ น ของคณะกรรมการดํ า เนิ น การสรรหาและเลื อกสรร
พนักงานราชการทั่วไปถือเป*นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60

คริษฐRฐา เมืองสมบูรณR
(นางสาวคริษฐRฐา เมืองสมบูรณR)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกตอง
ธนปรียาพัศ เกษตรเอี่ยม
(นางสาวธนปรียาพัศ เกษตรเอี่ยม)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

-5เอกสารแนบท#าย ๑
บัญชีรายชื่อผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ#างเป7นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
แนบท#ายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕60
เลขประจําตัวสอบ
01
02
03
*04
05
*06
*07
*08
09
*10
*11
12
*13
*14
15
16
*17
18
*19
*20
21
22
23
24
*25

ชื่อตัว - ชื่อสกุล
นางรักษิณา
ว.าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา
นางสาวยุภาพรรณ
นางสาวจิราพร
นางสาวพัชราภรณR
นางสาวกนกรัตนR
นางสาวชุลีพร
นางชารีฟะอR
นางสาวเกศริน
นางสาวอรกมล
นางสาวณิชยาณัฏฐR
นางสาววันวิสา
นายดุสิต
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวธิดารัตนR
นางสาวสุภาพร
นายนัฐพล
นางสาวกรกนก
นางสาวสรัญญา
นางสาวพรพรรณ
นายกันตพัฒนR
นายสิชล
นางสาวปนัดดา
นางสาวสิรินันทR
นางสุกัญญา

นันตาใหม.
สาลี
สีระคาม
หนูประไพ
พรมมา
อินทุเกตุ
เปbาบานเซ.า
เบ็ญมุอRมีน
คําควร
โฉมวัฒนา
วรรณพงษR
มังวงษR
แทนเดช
เกษศรี
จันทรRศรี
หน.อทอง
ป\ญญามัง
เกลื่อนกลาด
เนาวะชัย
ไกรวิทยRอนุสรณR
อิทธิศิริชัยกิจ
มีศรี
ปราบงูเหลือม
แสงประสิทธิ์
กลับดี
/26 …

- 62 เลขประจําตัวสอบ
*26
*27
*28
29
30
31
*32
33
*34
35
36
37
38
39
40
41
42
*43
*44
*45
46
*47
*48
*49
*50
*51
*52

นางสาวพนิดา
นางสาวจริยา
นางสาวจุฑารัตนR
นางสาวจันทนา
นางสาวลูกเกตุ
นางสาวขนิษฐา
นางสาวนุชบา
นางสาวนภาภรณR
นางสาวเพ็ญประภา
นางสาวกฤษณา
นางสาวภิญญาพัชญR
นางสาววัชราภรณR
นางสาววิภาวรรณ
นางสาวกฤติยาภรณR
นางสาววรวลัญชR
นายพีรพล
นายณธมณ
นางสาวธนัชพร
นางสาวกัญยารัตนR
นางสาวนิตยา
นางสาวนาริษา
นางสาวทนันยา
นางสาวศิรีรัฐ
นางสาวปวิตรา
นางสาววราภรณR
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวลัดดาวัลยR

ชื่อตัว – ชื่อสกุล
จุยทอง
เอี่ยมสะอาด
ปรางรักยิ้ม
พันธRแกว
ทองคําประดับ
โมตา
อิสระภาพ
รอดมี
จินดารัตนR
วิบูลยนัฏ
โพธิ์ศรี
แสงคง
ทองสุข
โรจนพันธุR
ใจเด็ด
พูนพิพัฒนR
ดงทอง
แสงสว.าง
อ.อนไสว
อินทรRนอย
อยู.เชย
อู.นาค
พรหมวิลัย
วงฉิม
นนธิ
กุศลส.ง
นกใย

หมายเหตุ
ผูที่มี * ใหนําสําเนาใบประกาศนียบัตรมายื่นในวันสอบดวย จึงจะมีสิทธิเขาสอบได

