
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในต าแหน่งนิติกร และต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

………….……….. 

 ตามท่ีประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งนิติกร และต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 นั้น 
 คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 ก)  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข)  ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 ค)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 
  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560   
ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย อาคารศาลางกลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3 ชั้น 2 และทางเว็บไซต์ 
http://webhost.cpd.go.th/sukhothai 
 ง)  ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
  ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา 
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน เวลาและสถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะ 
เลขประจ าตัวสอบ 

1.)  มีความรู้ความเข้าใจ หรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งที่สมัคร 
2.)  คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสมหรือ
จ าเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การ
ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่
ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 
จริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจ 
ประเมินโดยการ  สอบสัมภาษณ์ 

วันที่  1 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่
เ ว ล า  0 9 . 3 0  น .  เ ป็ น ต้ น ไ ป                  
ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3 
ชั้น 2 

คณะกรรมการฯ จะประกาศให้ทราบ
ในวันที่  29 พฤษภาคม 2560 
พร้อมประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

 
/...จ) ระเบียบปฏิบัติ 
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 จ)  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  1.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืด หรือ ผ้ายีนส์ โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายลักษณะ                 
ไม่สุภาพดังกล่าว จังหวัดสุโขทัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 
  2.  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  3.  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครและบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออก
ให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้งหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะได้ 
  4.  การเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติดังนี้ 
   4.1  ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียน (ปากกา) ไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษหรือ
วัสดุอุปกรณ์ที่จังหวัดสุโขทัยจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
   4.2  ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
   4.3  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
   4.4  ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด 
   4.5  ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
   4.6  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 
นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
   4.7  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา 
ที่ก าหนดในตารางสอบ 
   4.8  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่                
ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
   4.9  เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัวสอบ
เฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
   4.10  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
   4.11  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
   4.12  แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
   4.13  เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุพดท า
ค าตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
   4.14  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ 
และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 

/...4.15  ผู้ใดไม่ปฏิบัติ 
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   4.15  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ หรือผู้ใด
ทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
   4.16  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 ฉ)  จังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 12 
มิถุนายน 2560 ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย อาคารศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3 ชั้น 2 และทาง
เว็บไซต์ http://webhost.cpd.go.th/sukhothai 
 
             ประกาศ  ณ  วันที่            พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
         (นายเฉลิมพล  ชัยศิลบุญ) 
              ประธานกรรมการ 
       คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

      
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


