(สาเนา)

ประกาศสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------------ด้วยสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรประเภททั่ วไป ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำน
รำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำง
ของพนั กงำนรำชกำรลงวัน ที่ 11 กัน ยำยน 2552 และประกำศคณะกรรมกำรบริห ำรพนักงำนรำชกำร
เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2547 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชี
กลุ่มงาน
งำนบริหำรทั่วไป
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรร่วมวำงแผนกำรสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยใน
และกำรกำหนดแนวกำรตรวจสอบบัญชีให้เหมำะสมกับประเภทและลักษณะธุรกิจสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนในงบกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน ตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย
สินทรัพย์ หนี้สินและทุน จัดทำร่ำงรำยงำนกำรสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเครำะห์ผลกำร
ดำเนินงำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติทำงบัญชี
3. ปฏิบัติงำนทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์โดยร่วมวำงระบบกำรตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนว
กำรตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
4. ส่งเสริมกำรจัดทำบัญชีต้นทุนอำชีพ
5. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนสำนักงำนโดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรมสำรบรรณ โปรแกรมระบบวันทำกำร ระบบ GFMIS ฯลฯ
6. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตราว่าง
1 อัตรำ
ค่าตอบแทน
18,000.00 บำท
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง
ในปีงบประมำณ 2560 ภำยในวงเงินงบประมำณที่ได้รับ โดยจะประเมินบุคคล
เพื่อต่อสัญญำจ้ำงทุกปี
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คุณสมบัติทั่วไป
(1)
(2)
(3)
(4)

และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

มีสัญชำติไทย
มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปี
ไม่เป็นคนล้มละลำย
ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิดทำง
อำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ ที่ ผ่ ำนกำรเลื อกสรรในวัน ที่ท ำสั ญ ญำจ้ำงเป็ น พนั กงำนรำชกำร จะต้ องไม่เป็ น
ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือ
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือนและ
แสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มำยื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงกำรบัญชีหรือทำงพำณิชยศำสตร์ซึ่งได้มีกำรศึกษำวิชำบัญชีไม่น้อยกว่ำ
15 หน่วยกิต
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
ชั้น 4 ศูนย์รำชกำรจังหวัดนครปฐม หมู่ 6 ตำบลถนนขำด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนำรำยงำนผลกำรศึกษำ และสำเนำรำยงำนใบปริญญำบัตร ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
กำรศึกษำตรงกับคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ และได้รับอนุมัติจำกผู้มี
อำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 20 มกรำคม 2560
ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองที่
สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวัน
ปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้
(3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
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-๓(4) สำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนำถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 ค่ำธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอัตรำ 100.00 บำท เมื่อสมัคร
สอบแล้วค่ำธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็น ผู้ขำดคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องดำเนินกำรขอคืนก่อนวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบ
3.4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ ำ รั บ กำรเลื อ กสรรจะต้ อ งผิ ด ชอบในกำรตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ ำ เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ตรงตำมประกำศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัครไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของตำแหน่งที่สมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร
และกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม จะไม่คืน
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ และผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยใดๆ ได้
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 20 มกรำคม 2560 ณ สำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์นครปฐม ชั้น 4 ศูนย์รำชกำรจังหวัดนครปฐม หมู่ 6 ตำบลถนนขำด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
หรือทำง Website : http://nakhonpathom.cad.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ประเมิน
สมรรถนะ
ครั้งที่
1
1) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบัญชี
2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสอบบัญชี
3) ควำมรู้เกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร
4) ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์
2 1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำน
ในตำแหน่งที่สมัครสอบ
2) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมำะสมหรือจำเป็นกับงำนที่
จะปฏิบัติ เช่น กำรทำงำนเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์
ควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ควำมซื่อสัตย์

คะแนน
เต็ม
30
40
10
20
100

วิธีการประเมิน
100 คะแนน
สอบข้อเขียน

สอบสัมภำษณ์

/ สำนักงำน
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สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์น ครปฐม จะดำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้
ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่ำวจะต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนใน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ในกำรประเมินสมรรถนะแต่ละ
สมรรถนะ (ผลกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และในครั้งที่ 2) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้ หำกคะแนนรวมเท่ำกันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบ
สัมภำษณ์ มำกกว่ำเป็ น ผู้ อยู่ ในล ำดับ ที่ สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนสอบสั มภำษณ์ เท่ำกันให้ ผู้ ได้คะแนนสอบข้อเขียน
มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำคะแนนสอบข้อเขียนเท่ำกันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับ
ที่สูงกว่ำ
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมลำดับคะแนน
สอบในวันที่ 24 มกรำคม 2560 ณ สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในตำแหน่งที่
มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
1. ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร จะได้รับกำรจ้ำงตำมลำดับที่ในบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
2. ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
3. ผู้ ผ่ ำนกำรเลื อกสรรในวันที่ ทำสั ญ ญำจ้ำง จะต้องไม่เป็น ข้ำรำชกำรหรือลู กจ้ำงของส่ ว น
รำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น
4. ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ทำสัญญำจ้ำง จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรค ใน
ระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยำเสพติดให้โทษ และโรคพิษ
สุรำเรื้อรัง มำยื่นด้วย
ในกรณี ที่มีผู้ ได้รับ กำรเลื อกสรรมำกกว่ำจำนวนตำแหน่งว่ำงที่มี และภำยหลังมีตำแหน่งว่ำง
ลักษณะเดียวกัน หรื อคล้ ำยคลึ งกัน สำนั กงำนตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ นครปฐม อำจพิ จำรณำจัดจ้ำงผู้ ที่ผ่ ำ นกำร
เลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่ำวหรือจะดำเนินกำรเลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกำศ ณ วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

สำหร่ำย ใจดี
(นำงสำวสำหร่ำย ใจดี)
หัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม

เจนจิรำ พิมพ์................ทำน/ตรวจ

