(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค
เรื่อง รายชือ่ ผูผา นการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 2
ตามที่ไดมีประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ สังกัดสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครสวรรค ซึ่งสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรคไดดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2559 และกําหนดจะประกาศรายชื่อผูผานการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 ซึ่งเปนผูมีสิทธิที่จะเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตลอดจนกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 นั้น สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครสวรรค จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ) ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 6 และ 7 แหงประกาศรับสมัครฯ ฉบับ
ดังกลาว ตลอดจนกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้ง
ที่ 2 (สัมภาษณ) ปรากฏตามเอกสารแนบทายหมายเลข 1
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ) ใหผูมีสิทธิ
เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ) เขารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ กําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 หากผูใดไมมา
ภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งนี้
หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เปนการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะดานความ
เหมาะสมกับตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว ทวงทีวาจาอุปนิสัย อารมณ
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
ค. เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชี
1. ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่สอบได
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 60
2. ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60
3. การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรจะใชคะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะโดย
เรียงลําดับที่ จากผูไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากันใหผู
ไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนประเมิน
/สมรรถนะ...

-2สมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ) เทากัน ใหผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ขอเขียน) มากกวาเปนผู
อยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ขอเขียน) เทากันอีกก็ใหผูไดรับเลขประจําตัว
สอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
ง. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
1. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัด
จางเปนพนักงานราชการ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค และ
ทาง http://www.probation.go.th เมนูขาวประชาสัมพันธ >สมัครงาน/รับโอน>สมัครงาน/รับโอนสวน
ภูมิภาค
2. หากปรากฏภายหลังวาผูผานการเลือกสรร รายใดมีคุณสมบัติทั่ว ไป หรื อ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิไดรับรอง
วาเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครในขอที่ 4 (เงื่อนไขในการรับสมัคร) หากมีการตรวจสอบพบ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรคจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือวา
การรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น หรือถึงแมวาผูนั้นจะเปนผูผานการ
เลือกสรรก็จะไมมีสิทธิไดรับการจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวในตําแหนงที่ผานการเลือกสรร
จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและ
ประพฤติตนเปนสุภาพชน
2. ใหเปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ที่จะตองทราบ วัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และจะตองปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการ
สรรหากําหนดโดยเครงครัด
3. ตองนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช
แสดงคูกัน (สิ่งที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได คือ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตร
ประจําตัวประชาชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน , บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ
หรือบัตรประจําตัวที่สวนราชการ หรือสถานศึกษาออกใหที่มีรูปถาย ลายเซ็นชื่อ และเลขประจําตัว
ประชาชน) สิ่งที่ใชแทนบัตรประจําตัวสอบไดคือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการ
สอบวิชาใด กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตให เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดย
เด็ดขาดกรณีบัตรประจําตัวสอบหายกอนวันสอบ ใหผูเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 นํารูปถายครั้ง
เดียวกันกับที่ใชในการสมัครสอบ จํานวน 1 รูป ไปติดตอที่ (ใหระบุสถานที่ติดตอใหชัดเจน) ภายในวันที่
4 มีนาคม 2559 กอนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค จะไดดําเนินการ
ออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการเขาสอบตอไป
/4.การเขารับ...

-34. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณตองปฏิบัติ ดังนี้
4.1 หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบไดก็
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบโดยเครงครัด
4.4 ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น
4.5 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว 30
นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
4.6 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวันเวลา
และสถานที่ที่กําหนดในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนง ผิดวันเวลาที่กําหนดจะถูกปรับใหตกและไมมี
สิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก
4.7 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและ
ไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบ
4.8 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ
และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
4.9 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
4.10 ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิ
เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) จินดา วัฒนวิกยกรรม
เสรี หาแกว
(นางจินดา วัฒนวิกยกรรม)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจางชัว่ คราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค

เอกสารแนบ 1
บัญชีรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจางชัว่ คราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค
แนบทายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559
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ชื่อ – สกุล
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นางสาวกชกร
นางสาวสุชาดา
นายยศวลิณ
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