(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหนวยงานสวนกลาง
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล สังกัดหนวยงาน
สวนกลาง กรมคุมประพฤติ กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ตามที่ กรมคุมประพฤติไดดําเนินการนํารายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการในตํ าแหน งนั กจั ดการงานทั่ วไป (เจ าหน าที่บริ หารงานทั่ วไป) สั งกัดหน วยงานส วนกลาง ซึ่งประกาศ
ขึ้ นบั ญชี ผู ผ า นการสรรหาและเลื อ กสรรฯ เมื่ อ วั น ที่ 5 กรกฎาคม 2556 มาประเมิ น สมรรถนะเพิ่ ม เติ ม
เพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล สังกัดหนวยงานสวนกลาง ในระหวาง
วันที่ 14 – 28 พฤษภาคม 2557 และไดกําหนดใหมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
เพิ่ม เติ ม พร อ มกํ าหนดวั น เวลา สถานที่ป ระเมิน สมรรถนะเพิ่ มเติ ม และระเบี ย บที่เ กี่ย วกั บ การประเมิ น
สมรรถนะเพิ่มเติม ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นั้น
กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การประเมิ น สมรรถนะเพิ่ ม เติ ม
ในตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล สังกัดหนวยงานสวนกลาง และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
เพิ่มเติมและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้
ก. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม
เลขประจําตัว
เลขประจําตัวสอบแขงขันได
เขารับการประเมิน
ในบัญชีเดิม
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นายชญตว (เกียรติศักดิ)์

สวนจันทร

ข. กําหนดวัน..

-2ข. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม
วันที่สอบ

สอบวิชา

วันศุกรที่ 6
มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 น.

สอบสัมภาษณ

ตําแหนง/
เลขประจําตัวสอบ
นักทรัพยากรบุคคล
10001 - 10007

สถานที่สอบ
หองประชุม
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ
ปากกา

ค. ประกาศรายชื่อ ผูผานการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม
กรมคุ ม ประพฤติ จะประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการประเมิ น สมรรถนะเพิ่ ม เติ ม ในวั น ที่
11 มิถุนายน 2557 ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมคุมประพฤติ หรือเว็บไซต www.probation.go.th
หัวขอขาวประชาสัมพันธ
สมัครงาน/รับโอน
สมัครงาน/รับโอน สวนกลาง
ง. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. ผูเขาสอบตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพชน
- หญิง ใหสวมเสื้อ กระโปรง รองเทาทรงสุภาพ (รัดสน/หุมสน) กางเกงขายาวสีสุภาพ/
ทรงสุภาพ หาม สวมกางเกงผายีนส กางเกงขาสั้นหรือขาสามสวน กางเกงรัดรูป เสื้อยืดคอกลม เสื้อแขนกุด
รองเทาแตะ หรือรองเทาไมมีสน
- ชาย ให สวมเสื้ อเชิ้ ต เสื้ อยื ดคอปก กางเกงขายาวสี สุ ภาพ/ทรงสุภาพ และสอดชายเสื้ อ
ไวในกางเกง รองเทาหุมสน หรือมีสายรัดสน หาม สวมกางเกงผายีนส เสื้อยืดคอกลม กางเกงขาสั้นและรองเทาแตะ
2. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม
3. ตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ
และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไมนําบัตรประจําตัวประชาชนมา กรรมการหรือ
เจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได
4. ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริ ตอาจไมได รั บอนุ ญาตให เขารั บการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดํ าเนิ นการสอบจะพิจารณาสั่ ง
งดการใหคะแนนก็ได
5. ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เขารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7
(ลงชื่อ) ฉลอง อติกนิษฐ
(นางฉลอง อติกนิษฐ)
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
สําเนาถูกตอง
จรัส รื่นจินดา
(นายจรัส รื่นจินดา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รจลี คัด/ทาน

