(สําเนา)

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
.............................................
ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ
ศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
ณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สรรหาและเลื อกสรรพนั กงานราชการ และแบบสั ญญาจางของพนักงานราชการ ลงวั นที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการบริ
ศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุ
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
จึ งประกาศรั บ สมั ครบุ ค คลเพื่อ เลื อกสรรเป น พนั ก งานราชการ ตํ าแหน ง นั ก ทรั พยากรบุ ค คล โดยมี ร ายละเอีย ด
ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงทีเ่ ปดรับสมัคร
๑.1 ชือ่ ตําแหนง กลุม งาน และรายละเอียดการจางงาน
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลทั
คล ่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
กลุม งาน กลุมงานบริ
บริหารทั่วไป
ลักษณะงาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เพื่อหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะ ติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการฝ ก อบรม ดํ า เนิ น การเรื่ อ งส ง บุ ค ลากรไปฝ ก อบรม ศึ ก ษาต อ ศึ ก ษา
ดู ง านวิ จั ย ในและต า งประเทศ ประสานด า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลกั บ หน ว ยงานภายนอกและองค ก ร
ที่เกี่ยวของ รวมจัดทําแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร กําหนดการพัฒนาระบบการจัดทํา
ฐานข อ มู ล ตามสมรรถนะ ศึ ก ษา วิ เ คราะห เพื่ อ หาความจํ า เป น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามสมรรถนะ
สรางระบบการถายทอดความรู และพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนา
บุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีการฝกอบรมใหเหมาะสมกับบุคลากรกลุมเปาหมาย สรางรูปแบบการพัฒนาขาราชการ
ใหเหมาะสมกับสมรรถนะตามกลุมงาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จัดทํามาตรฐานงาน คําบรรยายลักษณะงาน การพิจารณาคุณวุฒิ จัดทําสถิติขอมูลดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จัดทํารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินการเกี่ยวกับการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคล จัดทําทะเบียนประวัติ จัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ดูแลระบบการ ลงเวลาทําการ
ดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส ระบบวันทําการ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และโปรแกรม
ระบบงานบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ และปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการในกรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมดําเนินการเกี่ยวกับงานเจาหนาที่สัมพันธของขาราชการ และลูกจางภายในกรม
ติดตอประสานงานตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
หรือที่เกี่ยวของ
/อัตราวาง ...
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อัตราวาง
คาตอบแทน
สิทธิประโยชน

1 อัตรา
๑8,000.- บาท
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕6
ระยะเวลาการจาง ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
โดยจะประเมินบุคคลเพื่อตอสัญญาจางทุกป
2. คุณสมบัตทิ วั่ ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงของผูม สี ทิ ธิเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน เฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ กอนการจัดจางเปนพนักงานราชการ
(8) ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น กอนการจัดจางเปนพนักงานราชการ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกให
ไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคทีต่ องหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
3. การรับสมัคร/เงือ่ นไขการรับสมัคร
3.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 1 – 7 กันยายน 2559ตลอด 24
ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปดเว็บไซต http://job.cad.go.th หัวขอ “รับสมัครสอบ”
(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน CD เปนตน
/ในกรณี...
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ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชํ าระเงินหรื อบัน ทึกขอมูลได ผู สมัครสามารถเขาไปพิมพ
แบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัคร
ในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
3.2 นํ าแบบฟอร มการชํ าระเงิ นไปชํ าระเงิ นเฉพาะที่ เคาน เตอร ธนาคารกรุ งไทย จํ ากั ด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 – 8 กันยายน 2559 ภายในเวลาทําการของธนาคาร
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว เทานั้น ลําดับ
ที่ ในการสมั คร จะมี ผ ลต อลํ าดั บที่ ในการขึ้ นบั ญชี ผู ผ านการเลื อกสรร ในกรณี ที่ ผู สมั ครสอบมี คะแนนสอบความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเทากัน
3.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บาท
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว สามารถตรวจสอบสถานการณชําระเงินหลังจากชําระเงิน
คาธรรมเนียมการสมัครสอบไปแลว 2 วันทําการ ในกรณีที่ไมพบขอมูล ผูสมัครตองติดตอกับธนาคารสาขาที่ชําระเงิน
เทานั้น ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559 ซึ่งผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ
3.5 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศ
รับสมัครสอบ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ
คือ วันที่ 7 กันยายน 2559 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของ
สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ
3.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกตอง
ขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัคร
จงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
3.7 ผู สมัครสอบต องรั บผิ ดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว าเป นผู มีคุณสมบั ติ ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศ
รับสมัครสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะ
ไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4. การประกาศรายชื่อผูม สี ิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกํ า หนด วั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น สมรรถนะ ในวั น ที่ 13 กั น ยายน 2559 ทาง
http://www.cad.go.th และทาง http://job.cad.go.th
/5. หลักฐาน ...

-45. หลักฐานทีต่ องยื่นในวันประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
5.1 ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา
ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
5.2 สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงวา
เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวัน
ปดรับสมัครจํานวนอยางละ 2 ฉบับ สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ใหใชระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี คูกับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปริญญาบัตร) ของสถานศึกษา
ใดนั้ น จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บที่เ กี่ ย วกั บ การสํ าเร็ จ การศึก ษาตามหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ
เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 7 กันยายน 2559 ในกรณีที่ไมสามารถนํา
หลักสูตรการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวัน
ปดรับสมัคร มายื่นแทน
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
5.4 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ
สํ าเนาเอกสารทุกฉบั บ ให ผู ส มั ครสอบเขีย นคํ ารั บ รองว า “สํ าเนาถูกต อง” ลงชื่ อ วั น ที่และระบุ
เลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร
6. หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินดังนี้
องคประกอบในการประเมิน
คะแนนเต็ม
วิธกี ารประเมิน
ความรู
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
100
การสอบขอเขียน
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
4. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
สมรรถนะ
1. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
100
การสัมภาษณ
2. การคิดวิเคราะห
3. การดําเนินการเชิงรุก
รวม
/7. เกณฑ ...

-57. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ จ ะถื อ ว า เป น ผู ที่ ผ า นการเลื อ กสรรจะต อ งเป น ผู ที่ ไ ด ค ะแนนรวมในการประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐
การจั ด จ างจะเป น ไปตามลํ า ดั บ คะแนนที่ ส อบได หากได ค ะแนนสอบเทา กัน จะให ผู ได คะแนน
สอบสัมภาษณ มากกว าเป นผูอยู ในลํ าดับที่สู งกว า ถาไดคะแนนสอบสัมภาษณเทากันใหผู ที่มีเลขประจํ าตัวสอบก อน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
8. การประกาศรายชือ่ และการขึน้ บัญชีรายชือ่ ผูผ า นการเลือกสรร
กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ จะประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการเลื อ กสรรตามลํ า ดั บ คะแนนสอบทาง
http://www.cad.go.th และทาง http://job.cad.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม
แลวแตกรณี
ในกรณีที่มีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจํานวนตําแหนงวางที่มี และภายหลังมีตําแหนงวางลักษณะ
เดียวกันหรือคลายคลึงกัน อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผานการเลือกสรรที่เหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม
ก็ได
9. การจัดทําสัญญาจางผูผ า นการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นางกฤษณา กฤษณวรรณ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

สําเนาถูกตอง

(นายศรัณยพัทธ นันตะวงษ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

