(สำเนำ)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
กาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

------------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕60
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติ
ราชการในสังกัดสานั กงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ซึ่งสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ได้ดาเนินการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕60 และกาหนดจะประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในวันที่ 4
มกราคม ๒๕61 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง จึ งขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้ งที่ ๑ และมีสิ ทธิเข้ารั บ การประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๒ (สั มภาษณ์) ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๖
และข้อ ๗ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ตลอดจนกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้
ก. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑
ข. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา
และสถานที่ที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ กาหนด รายละเอียดปรากฏตามท้ายเอกสารหมายเลข ๑
หากผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินครั้งนี้
ค. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี
๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะใช้ ค ะแนนรวมของคะแนนประเมิ น สมรรถนะ
โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ ากัน
ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) เท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
/ง. การประกาศ...

-๒ง. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๑. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ 5 มกราคม ๒๕61 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง และทางเว็บไซด์
www.probation.go.th
๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรั บต าแหน่ งไม่ ตรงตามประกาศรั บสมั คร หรื อคุ ณวุ ฒิ ที่ ยื่นสมัครสอบ ก.พ.มิได้ รั บรองว่าเป็นคุ ณวุฒิ ตรง
ตามประกาศรั บ สมั ครในข้ อที่ ๔ (เงื่ อนไขในการรั บสมั คร) หากมี การตรวจสอบพบ ส านั กงานคุ มประพฤติ
จังหวัดระยอง จะถือว่าเป็นผู้ ขาดคุณสมบั ติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น หรือถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่ งกายด้ วยชุดที่ สุ ภาพเรี ยบร้อย กล่ าวคือ สุ ภาพสตรีสวมเสื้ อ กระโปรงหรือกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน
๒. ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ที่จะต้องทราบ วัน เวลา
สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ และจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหา
กาหนดโดยเคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้ แสดง
คู่กัน (สิ่ งที่ ใช้แทนบั ตรประจ าตัวประชาชนได้ คื อบั ตรประจาตั วเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ซึ่ งปรากฏเลขประจ าตั ว
ประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน)
ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน,บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรประจาตัวที่ส่วน
ราชการ หรือสถานศึกษาออกให้ที่มีรูปถ่าย ลายเซ็นชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัว
สอบได้ คื อ ใบอนุ ญ าตของกองกลาง หากไม่ มี บั ต รใดบั ต รหนึ่ ง ในการสอบ กรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่
คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ นารูป
ถ่ายครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ภายใน
วันที่ 3 มกราคม ๒๕61 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง จะได้ดาเนินการ
ออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
๔.๓ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๔.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๕ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
/๔.๖ ผู้ใดไม่...

-๓๔.๖ ผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใด
ทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๔.๑๖ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
ลงชื่อ

นายประทักษ์ ประทุมทิพย์
(นายประทักษ์ ประทุมทิพย์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สาเนาถูกต้อง
จิรันทะนิน สุกใส
(นางสาวจิรันทะนิน สุกใส)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

จิรันทะนิน พิมพ์/ทาน

(เอกสารแนบท้ายหมายเลขที่ ๑)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
สังกัด สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
*****************
๑. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ลาดับที่
๑
๒
๓

เลขประจาตัวสอบ
001
002
003

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวนลิศา
เทพอุตม์
นางสาวสุกัญญา สวัสดิ์
นางกัญภิรมย์ญา บุปผาเจริญ

หมายเหตุ

หมายเหตุ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้ ง ที่ ๒ (สอบสั ม ภาษณ์ ) ในวั น จั น ทร์ ที่ 4 มกราคม ๒๕61 เวลา 09.00 นาฬิ ก า ณ ส านั ก งาน
คุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ระยอง (อาคารเช่ า ) เลขที่ ๒๔/๓๙๙ ถนนสุ ขุ ม วิ ท ต าบลเนิ น พระ อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดระยอง

