ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ของกรมสรรพากร ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบตั ิการของ
สำนักงาน ก.พ. และกำหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
----------------------------สำนั กงาน ก.พ. จะดำเนิ น การคัด เลื อกบุ คคลจากบั ญ ชี ผู้สอบแข่ งขั น ได้ ในตำแหน่ ง
นิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก ารของกรมสรรพากร ตามประกาศกรมสรรพากร ลงวั นที่ ๙ พฤศจิ กายน ๒๕๖๓
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการประเมิน
คุณลักษณะทั่วไปของบุคคลด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
๑) ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติง านในตำแหน่งและ
ประสบการณ์ในการทำงาน (๔๐ คะแนน)
๒) สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (๓๐ คะแนน)
๓) คุณลักษณะอื่นๆ ได้แก่ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ทัศนคติต่องานราชการ (๓๐ คะแนน)
โดยจะมี ก ารประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะทั่ วไปของบุ ค คล และทดสอบการจั บ ประเด็ น
และการสรุ ป ความด้ ว ยแบบทดสอบ ซึ่ ง จะไม่ มี ผ ลเป็ น คะแนนแต่ จ ะนำผลไปเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบ
การสัมภาษณ์
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กจากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ในตำแหน่ ง
นิติกรปฏิบัติการของกรมสรรพากร ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของ
สำนักงาน ก.พ. จะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๒

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วัน เวลา สถานที่

กิจกรรม

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการ
อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๓
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๗
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๗
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ห้องประชุม ๕
อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๔
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ

รายงานตัวเพื่อเข้ารับ
การประเมิน

ประเมินคุณลักษณะทัว่ ไป
ของบุคคล (แบบปรนัย)

เป็นข้อมูลประกอบ
การสัมภาษณ์

ทดสอบการจับประเด็น
และการสรุปความ
(แบบอัตนัย)

เป็นข้อมูลประกอบ
การสัมภาษณ์

สัมภาษณ์เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นิติกรปฏิบตั ิการ

เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
๖๕๓๒๑๐๐๐๑ –
๖๕๓๒๑๐๐๑๐

สำนั กงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่ อผู้ ได้ รับ การคัด เลื อกในตำแหน่ ง นิ ติ กรปฏิ บั ติการ
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี และเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อข่าวสมัครงาน ทั้งนี้ กำหนดการ
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวชุตินันท์ ผดุงกิ่งตระกูล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

(ลงชือ่ ) สุลักขณา ธรรมานุสติ
(นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัตริ าชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

