ประกาศส านัก งานตรวจบัญ ชีส หกรณ์ส มุท รสงคราม
เรื่อ ง รับ สมัค รบุค คลเพื่อ เลือ กสรรเป็น พนัก งานราชการทั่ว ไป
--------------------------ด้วยสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค ร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยตามอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ ห าร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กั น ยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งาน
ราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจั ด กรอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งาน
ราชการ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อ ต าแหน่ง งาน กลุม่ งาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุม่ งาน
งานบริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ลัก ษณะงาน
1. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการตรวจสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน และการกาหนดการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทและ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลความถูกต้องของการบันทึกรายได้
ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน จัดทาร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และให้คาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี
3. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชี
หรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ ใช้ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี
4. ส่งการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ
5. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารสานักงาน โดยใช้ระบบ Back Office เช่น โปรแกรม
ระบบสารบรรณ โปรแกรมระบบวันทาการ GFMIS ฯลฯ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัต ราว่าง
1 อัตรา
ค่า ตอบแทน
18,000 บาท
สิท ธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาจ้าง
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และจะจัดจ้างต่อเนื่อง
เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
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2. คุณสมบัต ิทวั่ ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ ตาแหน่งของผูม้ ีสทิ ธิเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัตทิ ั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องไม่
เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิทางปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ในทาง
พาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. การรับสมัค ร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สมุทรสงคราม ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กันยายน 2557 ในวันและ
เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-711604
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่น ตาดา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(๒) สาเนารายงานผลทางการศึกษา และสาเนารายงานใบปริญญาบัตร ที่แสดงว่า
เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติ เฉพาะตาแหน่งที่รับสมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ และได้รับอนุมัติจ าก
ผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 19 กันยายน 2557
/ ในกรณี...
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ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองที่สถานศึกษาออก
ให้ โดยระบุสาขาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้ องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
ก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง สาเนาถูกต้อง และลงชื่อ
กากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอั ตรา 100 บาท เมื่อสมัคร
สอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้อง
ดาเนินการขอคืนก่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูก ต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร
อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือ กสรรตามประกาศรับสมัครดั งกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และ
การได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้
4. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเข้ารับ การประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมิน
สมรรถนะ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ใน
วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ถนนเอกชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม และทาง http://samutsongkhram.cad.go.th
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5. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้ส มัค รต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะ และวิธกี ารประเมินสมรรถนะ ดัง นี้
สมรรถนะ
ความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับบัญชี
2. ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
เช่น โปรแกรม Microsoft Word ,
Microsoft Excel และการใช้
ฟังก์ชั่นในการคานวณ
คุณสมบัตสิ ว่ นบุคคลอืน่
- การทางานเป็นทีม
- มนุษย์สัมพันธ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- บุคลิกภาพ ไหวพริบ ปฏิภาณ
รวม

คะแนะเต็ม

วิธ ีก ารประเมิน

100

สอบข้อ เขีย น

50

ทดสอบปฏิบ ัต ิ

50

สอบสัมภาษณ์

200

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ หากได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้
คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง กว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้รับเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชือ่ และการขึน้ บัญ ชีรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือ กสรร
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลื อกสรร
ตามลาดับคะแนนสอบ ในวันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงครามและทาง http://samutsongkhram.cad.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันที่ ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
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8. การจัด ทาสัญญาจ้างผ่านผูค้ ดั เลือกสรร
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
8.2 ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กาหนด
8.3 ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรื อลูกจ้างของ
ส่วนราชการท้องถิ่น
8.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรในวันที่ทาสัญญา จะต้องนาในรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดตามเสพติดให้โทษ และ
โรคพิษสุราเรื้องรัง มายื่นด้วย
ในกรณีที่มี ผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตาแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม กรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์อาจ
พิจารณา จัดจ้างที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรืออาจดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7

(นางสาวช่อทิพย์ พานารถ)
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

