ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
------------------------------

ตามที่ ได้ มี ป ระกาศสํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ง ชาติ ลงวัน ที่ 6
มิถุนายน 2555 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตํา แหน่ง พนักงานบริห ารงานทั่ว ไป 3
วุฒิป ริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ร ะดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ หรือ บริห ารธุร กิจ
หรือนิติศ าสตร์ และสํา นักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติไ ด้ดํา เนิน การประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 ไปแล้ว โดยกําหนด
หลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนน
การประเมินครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 นั้น
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมิน ความรู ้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครั ้ง ที ่ 1 และมีส ิท ธิเ ข้า รับ การประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที ่ 2 ตามหลัก เกณฑ์ที่กํา หนดในข้อ 6 แห่ง ประกาศรับ สมัค รฯ
ดังกล่าว ดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
เลขประจําตัวสอบ
100003
100005
100006
100015
100022
100043
100045
100052
100060

ชื่อ – นามสกุล
นายวินัย
นางสาวอรุณี
นางสาวปวีณา
นางสาวปภาวี
นายอรุณพล
นายองอาจ
นายวีระยุทธ
นายธนพล
นางสาวศุภวรรณ

พัดเคี่ยม
ฮามคําไพ
สุทาบุญ
สุภานันท์
แก้วประดับ
รุกขวัฒนกุล
ขุนดํา
เมธาวินวิวัฒน์
เรืองแก้ว

/ 2. กําหนดวัน ...
  -3/- 

-22. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2
ให้ผู้มีสิท ธิเ ข้า รับ การประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ 2 โดยวิธี
สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
วันที่

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555

เวลา

สถานที่

09.00 น.

ห้องประชุมประหยัด บุรณศิริ
อาคาร 1 ชั้น 3

3. ระเบียบปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3.1 แต่งกายให้สุภ าพเรีย บร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีส วมกระโปรง หรือ
กางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
3.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3.3 ไปถึงสถานที่ป ระเมิน ตามเวลาที่กํา หนดไว้ ผู้ใดไปถึงภายหลังที่กํา หนดการสัมภาษณ์
ของตนผ่า นไปแล้ว คณะกรรมการดําเนิน การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่ว ไปอาจพิจ ารณาไม่ให้
เข้ารับการสัมภาษณ์ก็ได้
3.4 ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน ไปในวันเข้ารับการประเมิน
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ หากไม่ มี บั ต รใดบั ต รหนึ่ ง กรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม
การเลือกสรรอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
3.5 ต้อ งเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง และคํ า แนะนํ า ของกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม
การเลือกสรรโดยเคร่งครัด
3.6 ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กสรรครั้ ง นี้ อาจไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้เข้ารับการประเมิน และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้
3.7 ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นางเพ็ญจา อ่อนชิต)
ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

  -3/- 

