(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
-------------------------ตามที่ได้มีประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อ
ปฏิบัติราชการที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวั ดปัตตานี ซึ่ง
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ได้ดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2558 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่
จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตลอดจนกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6
และ 7 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ตลอดจนกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เข้ารับการประเมินตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่ค ณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ กาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 2 หากผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินครั้งนี้
หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เป็นการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะด้าน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ค) เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

-23. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะโดย
เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้
คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ าได้คะแนนประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน ปฏิบัติ) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน ปฏิบัติ) เท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับ
เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ง. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
1. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี และทาง
www.probation.go.th เบนเนอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ –คลิกเลือก สมัครงาน/รับโอน ส่วนภูมิภาค
2. หากปรากฏภายหลั ง ว่ า ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร รายใดมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป หรื อ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรอง
ว่าเป็ น คุณวุ ฒิ ตรงตามประกาศรั บ สมัค รในข้ อที่ 4 (เงื่อนไขในการรั บสมัค ร) หากมี การตรวจสอบพบ
กรมคุมประพฤติจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น หรือถึงแม้ว่ าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิ
ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามใส่ผ้ายีนส์)
2. ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ที่จะต้องทราบวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการดาเนินการ
สรรหากาหนดโดยเคร่งครัด
3. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่ กั น (สิ่ ง ที่ ใ ช้ แ ทนบั ต รประจ าตั ว ประชาชนได้ คื อ บั ต รประจ าตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง ปรากฏ
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตร
ประจาตัวประชาชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน, บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ
หรื อ บั ต รประจ าตั ว ที่ ส่ ว นราชการ หรื อ สถานศึ ก ษาออกให้ ที่ มี รู ป ถ่ า ย ลายเซ็ น ชื่ อ และเลขประจ าตั ว
ประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวสอบได้คือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตรใดบัตรบัตรหนึ่งใน
การสอบวิชาใด กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 นา
รูปถ่ายครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อที่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
ภายในวันที่ 6 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี จะได้
ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการเข้าสอบต่อไป

-34. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้ อ งเชื่ อ ฟัง และปฏิ บัติ ต ามค าสั่ ง และค าแนะน าของกรรมการ หรื อเจ้ าหน้ า ที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวันเวลาที่กาหนดจะถูกปรับให้ตกและ
ไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
4.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่ อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้ องสอบเว้นแต่จะได้รั บอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ
4.8 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.9 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.10 ผู้ ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่ าว ถือว่าสละสิ ทธิ์และ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558
ลงชื่อ

คนอง รอดทอง
(นายคนอง รอดทอง)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ
สาเนาถูกต้อง
(นางบังอร อินริสพงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ศิริวรรณ คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย 1
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
---------------------------ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เลขประจาตัวสอบ
002
003
004
007
008
010
012
013
018
019
020
021
028
032
039
043
044
057
058

ชื่อ
นางสาวนูรฮายาตี
นางสาวณัฐนันท์
นางสาวกชพรรณ
นางสาวนัสลีนี
นางสาวพรสินี
นางสาวรอบีบะ
นางสาววิจิตรา
นางสาวเจะมารีย๊ะ
นางซุรญานีย์
นางสาวแวยาวียาห์
นางสาวซูนัยนะห์
นางสาวซูซานนา
นางสาวรอฮานี
นางสาวโนรีม่า
นางสาวฟารีดะห์
นางสาวสุไวบ๊ะ
นางสาวไรดา
นางสาวอัมเส๊าะ
นายอับดุลเลาะห์
------------------------------------

นามสกุล
แม
ศรีสุวรรณ์
กันธะพรม
วาแล๊ะ
พรมมา
มูซอ
แจ่มแสง
เจะหะ
ลิ่วลักษณ์
กะลูแป
บีแม
แม
เจะเด็ง
ยามา
หะยีดาโอะ
หะยียามา
แวเย๊ะ
สาและ
เจ๊ะแน

เอกสารแนบท้าย 2

รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
วันที่สอบ/
ตาแหน่ง
วันพฤหัสบดีที่
7 มกราคม 2559
-เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี

เวลา

สอบวิชา

09.00
เป็นต้นไป

ประเมิน
สมรรถนะ
ครั้งที่ 2

เลขประจาตัว
สอบ
002-058

จานวน
คน
19

สถานที่สอบ
ห้องประชุม
สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปัตตานี อาคาร
ศาลากลาง หลังใหม่
ชั้น 2

หมายเหตุ ให้ผู้สมัคร ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
อาคารศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 2

