ประกาศสํานักชลประทานที่ 3
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา
---------------------------ตามที่ได้มีประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 26 มีนาคม ๒๕๕5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา สํานัก
ชลประทานที่ 3 โดยกําหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๒8 เมษายน ๒๕๕5
ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข ๘๕๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ สํานักชลประทานที่ 3 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบ
สัมภาษณ์) ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ให้ผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ครั้งที่ ๑
(สอบข้อเขียน) ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางการประเมิน ดังนี้
๑. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
วัน เวลา
เลขประจําตัวสอบ
ในการประเมินสมรรถนะ
0500000005
วันศุกร์ที่
0500000006
25 พฤษภาคม ๒๕๕5
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 0500000008
0500000011
0500000014
0500000017
0500000018
0500000019
0500000024
0500000028
0500000031

สมรรถนะและวิธีการประเมิน สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
โดยการสัมภาษณ์และ
ห้องประชุม 2
การประเมินบุคคล
สํานักชลประทานที่ 3

/2. ตําแหน่ง...
-๒2. ตําแหน่งพนักงานส่งน้ํา
วัน เวลา
ในการประเมินสมรรถนะ

เลขประจําตัวสอบ

วันศุกร์ที่
0800000003
25 พฤษภาคม ๒๕๕5
0800000008
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

สมรรถนะและวิธีการประเมิน สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
โดยการสัมภาษณ์และ
การประเมินบุคคล

ห้องประชุม 2
สํานักชลประทานที่ 3

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
๓. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
๔. ในขณะที่รอเข้ารับการประเมิน ให้นั่งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง
หรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน
๕. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าประเมินกับกรรมการประเมินตามที่เจ้าหน้าที่กําหนด
๖. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่หรือคําสั่งของกรรมการ
ประเมิน รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการประเมินที่กําหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการประเมินมีอํานาจ
พิจารณาปรับตก เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้วให้ผู้เข้ารับการประเมินออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นที่ทําการ
ประเมินโดยเร็ว และห้ามกระทําการใดอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอเข้ารับการประเมิน
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้
หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทําการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
และ/หรือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใด ไม่มีหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ
เข้า
รับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศนี้ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป

/ง) กรมชลประทาน...
-3ง) กรมชลประทานจะประกาศรายชื่ อ และขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรในวั น ที่ 8
มิถุนายน ๒๕๕5 สํานักชลประทานที่ 3 และที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สํา นั ก บริ ห ารทรั พ ยากร
บุ ค คล กรมชลประทาน สามเสน กรุ ง เทพมหานคร และทางเว็ บ ไซต์
http://kromchol.rid.go.th/person/
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5

(นายสมชาย วงศ์ศิริ)
ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 3
ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
แนบท้ายประกาศสํานักชลประทานที่ 3 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕5
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เลขประจําตัวสอบ
0500000005
0500000006
0500000008
0500000011
0500000014
0500000017
0500000018
0500000019
0500000024
0500000028
0500000031

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวนันทพร
นางสาวสุพัฒน์
นายประภาส
นางสาวดวงเนตร
นางสาวสุภัสสรา
นางสาวชลธิชา
นางสาวโสรยา
นางสาวอภิชา
นางสาวกัลยรัตน์
นางสาวอุดมลักษณ์
นางสาวนิตยา

ใจซื่อ
เซ่งฮะ
ฉิมบุญ
มีแสง
ขัติมะ
ทองศรี
บวบจิตร์
โพธิ์ทัย
เตยไธสง
แต้ห่าน
บัวอ้น

ตําแหน่ง พนักงานส่งน้ํา
เลขประจําตัวสอบ
0800000003
0800000008

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวเรขา
เก่งพานิช
นายมาโนช
พานแก้ว

--------------------------------

