ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรือ่ ง ประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินและขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Application line (VDO Call)
-------------------------------จังหวัดนครปฐม โดยสานักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะดาเนินการประเมินสมรรถนะในการ
เลือกสรรพนัก งานราชการเฉพาะกิ จ โดยวิธีก ารสัม ภาษณ์ ในวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2564 ณ สานัก งาน
ประมงจัง หวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตาบลถนนขาด อาเภอเมื องนครปฐม จัง หวัด
นครปฐม และจากการที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดนครปฐม
มีความห่วงใยและตระหนัก ถึง อั นตรายและความเสียหายที่ อาจเกิ ดขึ้นจากโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID – 19) จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทุกท่าน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดยกาหนดการ
ประเมินสมรรถนะด้วย วิธีก ารสอบสัม ภาษณ์ผ่านระบบ Application Line (VDO Call) ซึ่งได้ก าหนด
วิธีดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตาแห น่งที่
สมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการพิจ ารณาแฟ้ม ผลงาน (Portfolio) คะแนนเต็ม
100 คะแนน
1. การสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อประเมินสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
2. พิจารณาจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
โดยส านัก งานประมงจังหวัดนครปฐม ก าหนดเกณฑ์การตัดสินและแนวทางขั้นตอนการ
ประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. เกณฑ์การตัดสิน
1.1 ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็ นผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินในการสอบสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้ มผลงาน (Portfolio) รวมกันแล้วไม่ ต่ากว่าร้ อยละ 60 โดยแต่ละส่วนต้องมีคะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การรับเอกสารแฟ้มผลงาน (Portfolio) สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะถือวัน
ประทับตราทางไปรษณีย์หรือวันส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสาคัญ
2. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ
2.1ให้ผู้เข้าประเมิน เตรียมความพร้อมเข้าระบบ Application Line “สอบ จนท.วิ
เคราะห์นโยบายและแผน สนง.ประมง จ.นครปฐม” โดยสแกน QR Code ด้านล่างท้ายประกาศ เพื่อเข้ากลุ่ม
สัมภาษณ์ และรายงานเลขประจาตัวผู้สอบ ตามด้วยชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) เช่น “31810001 นางบัว
ขวัญ ใจดี” ในกลุ่ม Line ก่อนวันซักซ้อมแนวทางการสัมภาษณ์
2.2 ในวันสอบสัมภาษณ์ให้ผู้เข้ารับการประเมิน เข้า การใช้งานระบบ Application line
ดังกล่าวตามเวลาที่กาหนดในแต่ละกลุ่ม เพื่อรอการเรียกการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ โดยจะเริ่มการสัมภาษณ์
ในเวลา 09.00 น.
/2.3...

-22.3 เจ้าหน้าที่จะแจ้งลิงค์สาหรับตอบรับเข้าสู่การสัมภาษณ์ หากผู้เข้ารับการประเมิน
ไม่อยู่ในกลุ่มและไม่เข้าสู่การสัมภาษณ์เกิน 2 นาที ถือว่าผู้เข้ารับการประเมิน สละสิทธิ์ และเมื่อสิ้นสุดการ
ประเมิน ให้ผู้เข้ารับการประเมินออกจากห้องสอบสัมภาษณ์ทันที
2.4 สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะจัดการซักซ้อมแนวทางการสัมภาษณ์ ให้แก่
ผู้เข้ารับการประเมิน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.30 น.
3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบอื่น ๆ
3.1 ผู้ เ ข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติ ตามคาสั่ง และคาแนะนาของกรรมการ หรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
3.2 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริต อาจจะพิจารณาสั่งงดการสอบได้ทันที
3.3 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ให้กรรมการดาเนินการสอบเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือมติคาวินิจฉัยกรรมการดาเนินการสอบให้เป็นที่สุด
3.4 ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะทุ ก คนเตรี ย มอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
ที่จาเป็นต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาในการสอบ
3.5 หากมี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ การสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ประเมิ น สมรรถนะผ่ า น ระบบ
Application Line หรือ การรายงานตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ป ระสานงาน นายจิร พนธ์ สนประเสริฐ
หมายเลขโทรศัพท์ 034-340034
สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยความโปร่งใส
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับการขึ้นบัญ ชี
หรื อ มี พ ฤติก ารณ์ ใ นท านองเดีย วกั น นี้ โปรดอย่า ได้ ห ลงเชื่ อ และแจ้ ง ให้ หัว หน้ าส่ ว นราชการทราบด้ ว ย
เพื่อดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
(นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง)
ประมงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

สอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ประมง จ.นครปฐม

