ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชี
..................................................
ตามที่ ไดมี ป ระกาศสํ านัก งานตรวจบัญ ชี ส หกรณศรี ส ะเกษ ลงวั นที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อ ง รับ สมั ครบุค คลเพื่อ เลือ กสรรเป นพนัก งานราชการทั่ วไป ตํ าแหน ง นัก วิ ชาการตรวจสอบบัญ ชี และ
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันศุกรที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น
ก. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ใหผูมสี ิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้
สมรรถนะ
วิธีการ
วัน เวลา และสถานที่
ประเมิน
ในการประเมินสมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
สอบ
วันจันทรที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
ความรู
ขอเขียน ทดสอบขอเขียน
๑. ความรูเกี่ยวกับการบัญชี
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. ความรูเกี่ยวกับการสอบบัญชี
ทดสอบปฏิบัติ
๓. ความรูเกี่ยวกับพนักงานราชการ
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
หมายเหตุ แบงเปน ๒ รอบ
รอบละ ๑๘ คน
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ทดสอบ ณ หองประชุมสํานักงานตรวจ
- ความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร เชน
ปฏิบัติ บัญชีสหกรณศรีสะเกษ
โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel ,
ถ.ศรีสะเกษ – กันทรลักษ
ระบบปฏิบัตกิ าร Windows และการใชฟงชันกในการคํานวณ
ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ใหผสู มัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แตงกายใหสุภาพ เรียบรอย ตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเทาหุนสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุนสน และประพฤติตน
เปนสุภาพชน
๒. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูส มัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกใหไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได

-๒-

๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน ดังนี้
๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
(ไมอนุญาตใหใชเครื่องคํานวณ)
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริม่ เวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบ
ไดก็ตอเมื่อไดรบั อนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
๔.๓ ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสัง่ และคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่คุม
สอบโดยเครงครัด
๔.๔ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว
๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๔.๕ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นงั่ สอบและหองสอบทีก่ าํ หนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
๔.๖ เมื่ออยูในหองสอบ ขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรบั อนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบ
๔.๗ ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
๔.๘ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
๔.๙ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว
๔.๑๐ เมื่อสอบเสร็จและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบตองออกไปจากสถานทีส่ อบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปน
การรบกวนผูท ี่ยังสอบอยู
๔.๑๑ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนีห้ รือผูใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
๔.๑๒ ผูใดไมมาภายกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดงั กลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมสี ิทธิ์
เขารับการประเมินสมรรถนะครัง้ นี้
ง. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และใหผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เขารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ) ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ สํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ เลขที่ ๒/๔ ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
และทาง http://sisaket.cad.go.th

-๓จ. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผาน
การเลือกสรร ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ เลขที่ ๒/๔
ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ และทาง http://sisaket.cad.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(นางเทวีรัตน ไชยชาติ)
ประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรร

เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เลขประจําตัวสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗
๐๑๘
๐๑๙
๐๒๐
๐๒๑
๐๒๒
๐๒๓
๐๒๔
๐๒๕
๐๒๖
๐๒๗
๐๒๘
๐๒๙
๐๓๐

ชื่อ – สกุล
นางสาววรรณิดา สาลีกุล
นางสาวสุดารัตน สืบบุตร
นางสาวปทมา ขลิบทองรอด
นางสาวรุงนภา ไชยพรม
นางสาวแพง เพ็งนวม
นางสาวชนิดาภา วงศวิฉาย
นายสมชาติ ศิริโชติ
นางสาวสุจิตราภรณ ไพฑูรย
นางสาวฐิติมา คําตัน
นางสาวรจนา พรหมประดิษฐ
นางสาวรัตนา ชื่นตา
นางสาวสุกัญญา ศรีเสมอ
นางสาวธัญญารัตน สวนงาม
นางสมบัติ ณ นิมิตร
นางสาวณิชานันท ลาลับ
นางสาวสุณีพร พรมคํานอย
นางสาวจินตนา ศรีเสมอ
นางสาวณัณฑิชา บุดดาหน
นางสาววารุณี ศุภเลิศ
นางสาวศุภรดา รัตนบํารุง
นางสาววรัญญา โพธิ์พรม
นางสาวธีรดา บุญสงค
นางสาวอาทิตยา เงาศรี
นายชัยพร พะโยมเยี่ยม
นางสาวเปรมมิกา สิมาขันธ
นางสาวเพลินพิศ สวนมอญ
นางสาวอรอุมา รอดเลี้ยง
นางสาวพนาไพร ฤทธิโยธี
นางสาวปาริชาติ ดวงศิลป
นางสาวสุวรรณี สุวรรณ

หมายเหตุ

ตอหนาที่ ๒

-๒-

เลขประจําตัวสอบ
๐๓๑
๐๓๒
๐๓๓
๐๓๔
๐๓๕
๐๓๖

ชื่อ – สกุล
นางสาวศิริพร ราชบัวนอย
นางสาวประภาวดี ศีละพันธ
นางสาวทิชาภรณ วันคํา
นางสาววาสนา สีเหลือง
นางสาวพัชราภรณ บรรลุ
นางสาวสุนทริยา มะลิวงศ

หมายเหตุ

