ประกาศจังหวัดตรัง
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะในตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ
ตามที่ไดมีประกาศจังหวัดตรัง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป น พนั กงานราชการทั่ว ไปและจะประกาศรายชื่ อผู มีสิ ทธิ เ ขารั บ การประเมิน ความรู ความสามารถทักษะ
และสมรรถนะ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นั้น
จังหวัดตรัง จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังตอไปนี้
1. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสาร
แนบทายประกาศนี้
2. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตาม วัน เวลา
และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะ (การสอบ) ของตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ กลุมงานบริการ
วัน เวลาและสถานที่
เลขประจําตัว
สมรรถนะและวิธีประเมิน
ในการประเมิน
สอบผูสมัคร
1) มีความรูดานบัญชีและสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยูในความรับผิดชอบ
เวลา 08.30 – 12.00 น.
2) มีความรูในวิชาการสหกรณอยางเหมาะสมในการ
ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง
ปฏิบัติหนาที่
3) มีความรูความเขาใจในเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ อาคาร 6 ชั้น 2
1. หอง ป. 1/1
001 - 021
4) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงาน
022 - 042
สารบรรณอยางเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ และมีความรู 2. หอง ป. 1/2
3. หอง ป. 1/3
043 - 063
ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน
5) มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการและ
กฎหมายกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
/ 6 มีความรู...
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สมรรถนะและวิธีประเมิน

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมิน

เลขประจําตัว
สอบผูสมัคร

6) มีความรูความสามารถในการใชภาษาและความรูดาน
คอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
7) มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูลวิเคราะหปญหา
และสรุปเหตุผล
8) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจําเปนกับงาน
ที่จะปฏิบัติ เชน ปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความ
รวมแรงรวมใจ
ประเมินโดยการสอบขอเขียน
3. ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
หรือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมี สิ ทธิ เข ารั บการประเมิ นความรู ความสามารถ ทั กษะและสมรรถนะ ครั้ งที่ 2 ในวั นที่ 8 สิ งหาคม 2560
ณ สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง และทาง Website http://web.cpd.go.th/trang/
4. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ใหผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขารับการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะ (การสอบ) ของตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
วัน เวลาและสถานที่
เลขประจําตัวสอบ
ในการประเมิน
ผูสมัคร
1. มีความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ในตําแหนงที่สมัครสอบ
ณ หองประชุมสํานักงาน
2. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือจําเปนกับงาน สหกรณจังหวัดตรัง ชั้น 2
ที่จะปฏิบัติ เชน ปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
บริการที่มี การสะสมความเชี่ยวชาญในงาน
จริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ ประเมินโดย
การสอบสัมภาษณ

/ 5. ระเบียบปฏิบัติ...
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5. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ใหผูสมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง
สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน
และประพฤติตนเปนสุภาพชน
2. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ
3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอืน่ ที่ทางราชการออกให
ไปในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง
กรรมการหรือ เจาหนาที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะก็ได
4. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน
และสอบสัมภาษณตองปฏิบัติ ดังนี้
4.1 หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็คทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบได
ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว
4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือ เจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
โดยเครงครัด
4.4 ตองเขาประเมินกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น
4.5 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแลว 30 นาที
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
4.6 ผูมาสอบจะตองเขารับการประเมินตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนดในตาราง
การประเมิน ผูที่เขารับการประเมินผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขารับการประเมินใน
ตําแหนง ที่สมัครอีก
4.7 ผูเขารับการประเมินจะตองนั่งประเมินตามที่นั่งสอบและหองประเมินที่กําหนดใหผูใดนั่งผิดที่
ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นั้น
4.8 เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัครรับการประเมิน เลขประจําตัวผูสมัคร
เฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
4.9 เมื่ออยูในหองประเมิน ขณะประเมินตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขารับการประเมินอืน่
หรือบุคคลภายนอกและไมออกจากหองประเมิน เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแล
ของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
4.10 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจาหนาที่
ควบคุมการประเมินกอน จึงจะออกจากหองประเมินได
4.11 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการประเมินจะนําออกจากหองประเมินไมได
เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเทานั้น
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4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน ใหหยุดทําคําตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองประเมินไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
ไดอนุญาตแลว
4.13 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมได
เขารับการประเมิน และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังประเมินอยู
5. ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
6. ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เขารับการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งนี้

6. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ณ สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง เลขที่ 10 ถนนพัทลุง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง และทาง
Website http://web.cpd.go.th/trang/
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นางสมจิตร สองสวาง)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
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แนบทายประกาศจังหวัดตรัง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
พนักงานราชการ กลุมงานบริการ ตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง กรมสงเสริมสหกรณ
เลขประจําตัวสอบ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

นางวรณัน ชูเนตร
นางสาวอารีย ดิสโร
วาที่ ร.ต.ญ จุไรรัตน ชัยเดช
น.ส.ฐิตาพร เอียดชะตา
นางสิรินาถ เซี้ยวตั้น
นายสติพัฒน บํารุงภักดิ์
นายวีระพงษ ปกครอง
นายสันติ แทวิรุฬห
น.ส.รุงฤดี เจริญสุข
น.ส.จามจุรี ภิรมยทอง
นางมะลิวัลย ภูเจริญ
น.ส.บุญฑริกา เกิดควน
น.ส. จิราภรณ วรรณชัยยะ
น.ส.นุชรี คงรอด
นางณัทฐวิกา พลอินทร
น.ส.ภัชราพร เจือกโวน
น.ส.ภักดิ์จิรา ศรีชัย
น.ส. อุไรพร นพคุณ
น.ส.พิทยา อินทอง
น.ส.จิตรานุช แตเตี้ย
น.ส.ปนมณี นิลภู
น.ส.กัญทิพย เส็นฤทธิ์
น.ส. สุธินี เอกรัตนกาล
น.ส.กมลวรรณ สุโสะ
น.ส.ปรียานุช เพชรชวย
/ 026 นางสาวชุติกาญจน…
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026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052

ชื่อ – สกุล
นายจิราวัฒน เดชพิชัย
นายกิตติภัฎ ชุมอินทร
น.ส.สุภาภร นวนทอง
น.ส.อัจฉราสพรรณ เพชรสุด
น.ส.ปรารถนา ชวยศรี
น.ส.อมรศรี นุยผุด
น.ส.อังศรา ทาจีน
น.ส.อัจฉราภรณ คงโคก
น.ส.สุมาลิน จุงลก
นางเจนจิรา กําเนิด
น.ส.นีสรัมพร นุนดํา
นายธวัชชัย สุระขัน
น.ส.สุกัญญา ชูชว ย
น.ส.วัชราภรณ เหมือนเลื่อน
น.ส.ภัทราพร ชัยณรงค
น.ส.กิตธิมนต ศรีสัญจร
น.ส.สุณิสา สิทธิสถิตร
นางสุภาภรณ น้ําขาว
น.ส.เบญจพร บุญยะวันตัง
น.ส.ปทุมวกี สมศรี
น.ส.รัชนี นาคชวย
นายภูรีภัฎ โสธารัตน
นางสาวกุลชญา ไตรฐานกร
น.ส. ประภัสสร สุขผอม
นางสุฑามาส เสนีย
น.ส. นฤมล สังยวน
นายจักรพงค สรรเพ็ชร

หมายเหตุ

/ 053 นางสาวณฐพร…
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053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063

ชื่อ - สกุล
น.ส.หนึ่งฤทัย ชัยเพชร
นายจักรี เยาวะราช
น.ส.พิมพนภา กรกฏ
น.ส.เพ็ญนภา ใจบุญ
น.ส.อรนิตย รองพล
น.ส.แสงรวี บุญไชย
น.ส.กนกวรรณ สะกระวี
น.ส.รัตติกาล บุญพรหม
น.ส.ชนัญญา สินไชย
วาที่ ร.ต.หญิง ปริยากร ชูประจง
น.ส.อัมภาพร หมวดไหม

หมายเหตุ

