(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตํ
ไป าแหนงนักจัดการงานทั่วไป
.............................................
ตามที่ไดมีประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัคร
คนพิการเพื
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป แลว นั้น
บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเขาทํางาน
ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณขางตนไดเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พรอมกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูม สี ิทธิเขารับการประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เลขประจําตัวสอบ
ชือ่ – นามสกุล
001
นางสาว นูรฮายาตี ลาเซ็ง
002
นาย
ภัทรเดช
กิตติภัทรเนตร
003
นางสาว วิชุดา
คํานิกร
004
นางสาว สุรัสวดี
สืบบุญ
005
นาย
ฐชัย
กมลพนัส
006
นาย
วิรัตน
ทรัพยสมาน
007
นางสาว ดนิตา
วงคราตรี
008
นาย
ปภัค
พิมพันธ
009
นางสาว ชุติมา
ทองดีวงค
010
นางสาว กมลรัตน
พันธุขันธ
011
นางสาว ปณิตา
พูลผล
012
นาย
นภวุฒิ
พรหมชมชา
013
นาย
มนตรี
กํามนาฏ
014
นางสาว ชมนศมนต กาญจนาพัชร

ข) กําหนดวัน ...

-2ข) กําหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มาเขารับการ
ประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
วัน เวลา และ
สถานที่
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วิธกี ารประเมิน
อุปกรณการสอบ
ในการประเมิน
สมรรถนะ
ความรูความสามารถ
วันอาทิตยที่ 24 ใชดินสอดํา
1. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การเงิน การบัญชี สอบขอเขียน
พัสดุ การประชาสัมพันธ การสื่อสาร การประสานงาน และการ
(100 คะแนน) ธันวาคม 2560 เบอร 2 หรือ
เวลา 09.00 – 2B ขึ้นไป,
บริการที่ดี
12.00 น.
2. ความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และเศรษฐกิจ
ยางลบ, ปากกา,
ณ
ห
อ
ง
IT
Learning
ดิจิทัล
น้ํายาลบคําผิด
Center
3. ความรูเกี่ยวกับนโยบายและภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
หามใชเครื่อง
อาคาร
2
ชั
น
้
1
4. ความรูความสามารถอื่นที่จําเปนตองใชสําหรับปฏิบัติงานตาม
คํานวณทุกชนิด
กรมตรวจบัญชี
ลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติ
สหกรณ
สมรรถนะ
1. พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และสัมภาษณ สอบสัมภาษณ
วันอาทิตยที่ 24
เพื่อประเมินความเหมาะสม ดังนี้
(100 คะแนน) ธันวาคม 2560
- ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่
เวลา 13.00 น.
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เปนตนไป
- ประสบการณทางการศึกษา ทางการงานที่เปนประโยชนตอการ
ณ หอง IT Learning
ปฏิบัติงานในหนาที่
Center
2. สัมภาษณเพื่อพิจารณาความสามารถที่จะทํางานในหนาที่
อาคาร 2 ชั้น 1
ความคิดริเริ่มสรางสรรค เชาวปญญา ความคลองแคลววองไวในการ
กรมตรวจบัญชี
ตอบปญหา แกปญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ
สหกรณ
3. พิจารณาจากประวัติสวนตัว บุคลิก ลักษณะสวนบุคคลทั้งรางกาย
และจิตใจ และสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ
ดังนี้
- บุคลิกภาพ ทวงที วาจา
- ความประพฤติและอุปนิสัย
- การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ
4. สัมภาษณเพื่อพิจารณาจากทัศนคติ แรงจูงใจและวุฒิภาวะทางอารมณ
(ความตองการ แรงจูงใจ และวุฒิภาวะทางอารมณในการทํางาน ความ
กระตือรือรน อุดมคติ จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิด และความ
เชื่อที่สอดคลองกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของทางราชการ)
ค) เกณฑการตัดสิน ...

-3ค) เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนรวมในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไมต่ํากวารอยละ 60
ง) ระเบียบปฏิบัตเิ กีย่ วกับการประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ใหผสู มัคร
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ดังนี้
4.1 แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพชนกลาวคือ
(1) สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวม
รองเทาหุมสน (หามใสกางเกงยีนสโดยเด็ดขาด)
(2) สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสน
(หามใสกางเกงยีนสโดยเด็ดขาด)
ผูใดไมปฏิบัติตามขอ (1) และ (2) กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมิน
4.2 เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ ทั้งนี้ ผูเขารับการ
ประเมินที่ไปถึงสถานที่ประเมินหลังจากเวลาที่กําหนด โดยเริ่มทําการสอบในตารางสอบไปแลว 30 นาที
จะไมอนุญาตใหเขารับการประเมิน
4.3 ควรไปถึงสถานที่ประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบได
ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว
4.4 ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร ไปแสดงควบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให ซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขบัตรประชาชน 13 หลักชัดเจน ในวันประเมิน หากไมมีบัตรหรือ
เอกสารดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งแสดงตน กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินอาจจะพิจารณา
ไมอนุญาตใหเขารับการประเมินก็ได
สําหรับผูที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว และหรือ ชื่อสกุล หลังจากสมัครสอบแลว ตองนํา
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และหรือ ชื่อสกุล มาแสดงตอกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินดวย
เพื่อพิจารณาอนุญาตใหเขารับการประเมินฯ
4.5 ผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ ตองปฏิบัติ ดังนี้
4.5.1 หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
4.5.2 ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาที่
ควบคุมการสอบโดยเครงครัด
4.5.3 เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
4.5.4 เมื่ออยูในหองประเมินตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขาประเมินอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การประเมิน
4.5.5 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินกอนจึงจะออกจากหองประเมินได
4.5.6 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได
เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาทีค่ วบคุมการประเมินอนุญาตเทานั้น
4.5.7 เมื่อหมดเวลา …

