ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตําแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์
……………………………….
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศสํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ พิ จิ ต ร ลงวั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2554
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ (สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สอบปฏิบัติขับรถยนต์ และสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 นั้น
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้
วิธีการประเมิน

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เลขประจําตัวผู้สมัคร

สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ตําแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล
001 – 007

สอบปฏิบัติขับรถยนต์

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
001 - 004

สอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
001 - 004
ตําแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล
001 – 007

ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

-2ค) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ พิ จิ ต ร จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะ
(สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สอบปฏิบัติขับรถยนต์ และสอบสัมภาษณ์) ในวัน ที่ 26 ตุล าคม 2554 ณ สํา นักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร และทาง http://Phichit.cad.go.th
ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่
ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สอบสัมภาษณ์
4.2 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่สอบสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด
4.3 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่านั้น
4.4 ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และ
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ช) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร และทาง http://Phichit.cad.go.th
โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลําดับที่ 1 ของตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจ้าง
เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554
ส่วนตําแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลจะจัดส่งหนังสือให้มารายงานตัวในภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2554
(นางวันทนีย์ บัวทอง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร

เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ในตําแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์
******************************
ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัวสอบ

ตําแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวภคอร
นางสาวสิริวรรณ
นางศิริวรรณ
นางสาวสิริภรณ์
นางสาวเอมอร
นางสาวปันทนา
นางสาวศุกัลภัจทร์

บุญมา
เกี้ยวเกิด
พลมาศ
ตุงคะศิริ
จันทร์สมบัติ
คุ้มสวัสดิ์
อินทร์โพธิ์

001
002
003
004
005
006
007

โพธิ์ทอง
ทิมทอง
เกียรติเจริญกูล
ยุปานันต์

001
002
003
004

ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
1.
2.
3.
4.

นายสายหยุด
นายสําราญ
นายกีรติ
นายวิโรจน์

