
ประกาศจงัหวดัฉะเชงิเทรา      
เร ือ่ง  รบัสมคัรบคุคลเพือ่เลอืกสรรเป็นพนกังานราชการ

ท ัว่ไป
………………………………..

ดว้ยจังหวัดฉะเชงิเทรา  ประสงคจ์ะรับสมัครบคุคลเพือ่จัดจา้ง
เป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ปฏบิัติ
งานที่สำานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชงิเทรา  จังหวัดฉะเชงิเทรา

ฉะนั้น  อาศัยอำานาจตามประกาศคณะกรรมการบรหิาร
พนักงานราชการ เรือ่ง หลกัเกณฑว์ธิกีาร  และเงือ่นไขการสรรหา
และเลอืกสรร พนักงานราชการ  และแบบสญัญาจา้งของพนักงาน
ราชการ  พ.ศ.๒๕๕๒  ลงวันที ่ ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๒  และ
ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ  เรือ่งการกำาหนด
ลกัษณะงานและคณุสมบตัเิฉพาะงานและคณุสมบตัเิฉพาะของกลุม่
งาน  และการจัดกรอบอตัรากำาลงัพนักงานราชการ  ลงวนัที ่ ๕  
กมุภาพันธ ์ ๒๕๔๗  จงึประกาศรับสมคัรบคุคลเพือ่เลอืกสรร  โดยมี
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้
๑. ชือ่ตำาแหนง่ กลุม่งาน  และรายละเอยีดการจา้งงาน

    ตำาแหนง่  เจา้พนักงานการเงนิและบญัชี
    กลุม่งาน  บรกิาร

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ  
 ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการเงนิและบญัชขีองหน่วยงานทีค่อ่นขา้ง

ยาก โดยปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง เชน่
๑) จัดทำาฎกีา ใบนำาสง่ ตรวจสอบหลักฐานและใบสำาคญัการเบกิ
จา่ยเงนิ
2) จัดทำาบญัชทีัว่ไป และบญัชตีา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบังบประมาณของ
ราชการ
3) จัดทำาและควบคมุบญัชพัีสดุ
4) จัดทำารายงานทางการเงนิและบญัชี
5) การพจิารณาและเสนอความเห็นเกีย่วกบัระเบยีบปฏบิตัดิา้นการ
เงนิ การงบประมาณ และการบญัชี

เอกสาร
หมายเลข 1



6) รา่งบนัทกึและแจง้ทำาหนังสอืโตต้อบเกีย่วกบังานทีไ่ดรั้บมอบ
หมาย
7) การบนัทกึ ตรวจสอบ และสง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ในระบบการคลัง
อเิล็กทรอนกิส ์(GFMIS) 
8) ดำาเนนิการอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนระบบ 
GFMIS เป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง รวดเร็ว และเป็นปัจจบุนั
9) ใหค้ำาปรกึษา แนะนำา ตอบปัญหาและชีแ้จงเกีย่วกบังานใน
หนา้ที่
10) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย
        คา่ตอบแทน   12,240.-  บาท
         อตัราวา่ง ๑  อตัรา

  
สทิธปิระโยชน์  ตามระเบยีบสำานักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ย
พนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจา้ง  ตัง้แตเ่ดอืน พฤศจกิายน   2556  ถงึวันที ่
๓๐  กนัยายน  ๒๕๕ 9  โดยมเีงือ่นไขดงันี้

1. ภายในวงเงนิงบประมาณทีไ่ดรั้บ
2. ตอ้งผา่นการประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นรายปี
3. หรอืเหตอุืน่ๆ ทีก่ำาหนดไวใ้นสญัญาจา้ง

๒. คณุสมบตัทิ ัว่ไป  และคณุสมบตัเิฉพาะสำาหรบัตำาแหนง่ของ
ผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รบัการเลอืกสรร

คณุสมบตัทิั่วไป
(๑)  มสีญัชาตไิทย
(2) มอีายไุมต่่ำากวา่ ๑๘ ปีบรบิรูณ์  
(3) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย
(4) ไมเ่ป็นผูม้กีายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ 

ไรค้วามสามารถ  หรอืจติฟ่ันเฟือน
             ไมส่มประกอบ  หรอืเป็นโรคตามทีก่ำาหนดไวใ้นกฎหมาย

วา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน
(5) ไม่เป็นผูด้ำารงตำาแหน่งขา้ราชการการเมอืง  กรรมการ

พรรคการเมอืง  หรือเจา้หนา้ที่
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ในพรรคการเมอืง
(6) ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจำาคกุ โดยคำาพพิากษาถงึทีส่ดุ

ใหจ้ำาคกุ  เพราะกระทำาผดิทางอาญา
เวน้แตเ่ป็นโทษสำาหรับความผดิทีไ่ดก้ระทำาโดยประมาทหรอื
ความผดิลหโุทษไมเ่ป็นผูบ้ก-พรอ่งในศลีธรรมอนัดจีนเป็นที่
รังเกยีจของสงัคม

(7) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก  ปลดออก หรอืไลอ่อก
จากรัฐวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐ

หมายเหตุ  ผูท้ีผ่า่นการเลอืกสรรในวันทีท่ำาสญัญาจา้ง  จะ
ตอ้งไมเ่ป็นขา้ราชการหรอืลกูจา้ง

ของสว่นราชการ  พนักงานหรอืลกูจา้งของหน่วยงานอืน่ของรัฐ  
รัฐวสิาหกจิ  หรอืพนักงานหรอืลกูจา้งของราชการสว่นทอ้งถิน่  
และจะตอ้งนำาใบรับรองแพทย ์ซ ึง่ออกใหไ้มเ่กนิ ๑ เดอืน   และ
แสดงวา่ไมเ่ป็นโรคทีต่อ้งหา้มตามกฎ ก.พ. ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. 
๒๕๓๕)  ไดแ้ก ่ โรคเรือ้น  วณัโรคในระยะอนัตราย     
โรคเทา้ชา้งในระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีรั่งเกยีจแกส่งัคม  โรคตดิยา
เสพตดิใหโ้ทษ  และโรคพษิสรุาเรือ้รัง มายืน่ดว้ย

คณุสมบตัเิฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง
วฒุกิารศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ทางดา้น 

บญัช ีพาณชิการ คอมพวิเตอร ์บรหิารธรุกจิ  การตลาด  หรอืเทยีบ
เทา่ไมต่่ำากวา่นี ้ในวชิาทีเ่หมาะสมกบัลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

๓.  การรบัสมคัร
๓.๑  วัน  เวลาและสถานทีรั่บสมัคร
    ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมัครขอและยืน่ใบสมัครดว้ยตนเองไดท้ี ่

ฝ่ายบรหิารทั่วไป สำานักงานสหกรณจั์งหวัดฉะเชงิเทรา (อาคาร ๑ 
ชัน้ ๑) เลขที ่๑๐ ถนนมหาจักรพรรดิ ์ ตำาบลหนา้เมอืง    อำาเภอ
เมอืงฉะเชงิเทรา  จังหวัดฉะเชงิเทรา หมายเลขโทรศพัท ์0-
3851-1243 ตอ่ 102 ต ัง้แตว่นัที ่   21 ตลุาคม  2556  ถงึวนั
ที ่ 28  ตลุาคม  2556  ในวันและ  เวลาราชการ

           ๓.๒  หลักฐานทีต่อ้งยืน่พรอ้มใบสมัคร
(๑) รปูถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวกและไมส่วมแวน่ตาดำา ขนาด
๑.๕ x ๒ นิว้  โดยถา่ยไมเ่กนิ ๑ 

ปี (นับถงึวันปิดรับสมัคร)  จำานวน ๓ รปู
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   (๒) สำาเนาแสดงผลการศกึษา ปรญิญาบตัรและระเบยีน
แสดงผลการเรยีนทีแ่สดงวา่เป็นผูม้วีฒุกิารศกึษาตรงกบัตำาแหน่งที่
สมัคร  จำานวนอยา่งละ ๒ ฉบบั  โดยจะตอ้งสำาเร็จการศกึษา  และ
ไดรั้บอนุมัตจิากผูม้ีอำานาจอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัครคอื  วนัที ่
28     ตลุาคม  2556  

ในกรณีทีไ่มส่ามารถนำาหลกัฐานการศกึษาดงักลา่วมายืน่พรอ้ม
ใบสมคัรได ้ ใหน้ำาหนังสอืรับรองคณุวฒุทิีส่ถานศกึษาออกให ้ โดย
ระบสุาขาวชิาทีส่ำาเร็จการศกึษา และวนัทีท่ีไ่ดรั้บอนุมตัิ
ประกาศนยีบตัร
หรอืปรญิญาบตัร  ซึง่จะตอ้งอยูภ่ายในกำาหนดวันปิดรับสมัคร มายืน่
แทนก็ได ้

 (๓) สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน  และสำาเนาทะเบยีน
บา้น  จำานวนอยา่งละ ๑ ฉบบั
 (๔) สำาเนาหลักฐานอืน่ ๆ เชน่  ใบสำาคญัการสมรส  
(เฉพาะผูส้มัครเพศหญงิ)

ใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ในกรณีทีช่ ือ่ – นามสกลุ ในหลักฐาน
การสมัครไมต่รงกนั) อยา่งละ ๑ ฉบบั

 (๕) สำาเนาหลักฐานทีแ่สดงวา่เป็นผูผ้า่นการเกณฑท์หาร  
หรอืไดรั้บการยกเวน้  จำานวน ๑ 

ฉบบั (ผูส้มัครเพศชาย อาย ุ21 ปีขัน้ไป)
(๖) หนังสอืรับรองการผา่นงาน เพือ่ใชป้ระกอบการสอบ

สมัภาษณ์ จำานวน ๑ ฉบบั (ถา้มี)  ทัง้นี ้ ในสำาเนาหลักฐาน
ทกุฉบบัใหผู้ส้มัครเขยีนคำารับรองสำาเนาถกูตอ้งและลงชือ่
กำากบัไวด้ว้ย

     ๓.๓  คา่ธรรมเนยีมสอบ
            ผูส้มัครสอบตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมสอบสำาหรับตำาแหน่งที่
สมัครสอบตำาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
เมือ่สมัครสอบแลว้คา่ธรรมเนยีมสอบจะไมจ่า่ยคนืให ้ เวน้แตใ่น

กรณีทีเ่ป็นผูข้าดคณุสมบตัเิฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง  แตท่ัง้นีจ้ะ
ตอ้งดำาเนนิการขอคนืกอ่นวันประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รับการ
ประเมนิ ฯ

๓.๔ เงือ่นไขในการรับสมัคร
ผูส้มัครเขา้รับการเลอืกสรรจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองวา่เป็นผูม้ี

คณุสมบตัทิั่วไปและคณุสมบตัเิฉพาะสำาหรับตำาแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัครจรงิและจะตอ้งกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ ในใบ
สมัคร  พรอ้มทัง้ยืน่หลักฐานในการรับสมัครใหถ้กูตอ้งครบถว้น  ใน
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กรณีทีม่คีวามผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มัครไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ หรือ
วุฒกิารศกึษาไม่ตรงตามคุณวุฒขิองตำาแหน่งที่สมัครสอบ อันมี
ผลทำาให ้ผูส้มัครสอบ  ไมม่สีทิธสิมัครสอบตามประกาศรับสมัครดงั
กลา่ว  ใหถ้อืวา่
การรับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการเลอืกสรรครัง้นีเ้ป็นโมฆะสำาหรับผู ้
นัน้  และจังหวัดฉะเชงิเทราจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมในการสมัครสอบ
นัน้ดว้ย  และผูส้มัครไมม่สีทิธเิรยีกคา่เสยีหายใดๆ ได ้
๔. การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิสมรรถนะ  
และกำาหนดวนั  เวลา  สถานทีใ่นการประเมนิสมรรถนะ

จังหวัดฉะเชงิเทรา  จะประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รับการ
ประเมนิความรูค้วามสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ และกำาหนด 
วัน  เวลา  สถานทีใ่นการประเมนิ  ในวนัที ่   30  ตลุาคม 2556
ณ  สำานักงานสหกรณจั์งหวัดฉะเชงิเทรา  และทาง 
http://webhost.cpd.go.th/chachoengsao

5 หลักเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร
ผูส้มัครตอ้งไดรั้บการประเมนิความรูค้วามสามารถ  ทักษะ  

และสมรรถนะ  และดว้ยวธิกีารประเมนิดงันี้

ประเมิ
น

คร ัง้
ที่

หลกัเกณฑก์ารเลอืกสรร คะแนน
เต็ม

วธิกีาร
ประเมนิ

๑ 1)  มคีวามรูใ้นวชิาดา้นการเงนิและ
บญัชแีกก่ารปฏบิตังิานหนา้ที่
2) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งความ
รูท้ั่วไปเกีย่วกบัการสหกรณ์
3) มคีวามรูค้วามสามารถในการ
ปฏบิตังิานธรุการและงานสารบรรณ
อยา่งเหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ที ่
และมคีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัเหตกุารณ์
ปัจจบุนั

200 สอบขอ้
เขยีน
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4) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในกฎหมาย
วา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  
กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ ระเบยีบสำานักนายก
รัฐมนตรวีา่ดว้ยพนักงานราชการและ
กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  และขอ้
บงัคบัอืน่  ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานใน
หนา้ที่
5)  มคีวามรูค้วามสามารถในการใช ้
ภาษา  และความรูด้า้นคอมพวิเตอร์
อยา่งเหมาะสมแกก่ารปฏบิตังิานใน
หนา้ที่
6) มคีวามสามารถในการศกึษาหา
ขอ้มลูวเิคราะหปั์ญหาและสรปุ
เหตผุล  
7) คณุลักษณะอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสม 
หรอืจำาเป็นกบังานทีจ่ะปฏบิตั ิเชน่ 
ปฏบิตังิานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์บรกิาร
ทีด่ ี การสัง่สมความเชีย่วชาญใน
งาน จรยิธรรม และความรว่มแรง
รว่มใจ

๒ ๑) ทกัษะการใชโ้ปรแกรม 
Microsoft  Office
2) มคีวามรูค้วามเขา้ใจ  หรอืความ
คดิเห็นเกีย่วกบังานในตำาแหน่งที่
สมัครสอบ
3) มนุษยสมัพันธ ์การประสานงาน
4) การคดิวเิคราะห์
5) การคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
6) การสือ่สารโดยการพดู  

100 สอบ
ปฏบิตั ิ
สอบ
สมัภาษ
ณ์

รวม     
300

จังหวัดฉะเชงิเทรา จะดำาเนนิการประเมนิในครัง้ที ่๑ กอ่น  
และผูผ้า่นการประเมนิครัง้ที ่๑ ดงักลา่วจะตอ้งเขา้รับการประเมนิใน
ขอ้ทีเ่หลอืในครัง้ที ่๒ ตอ่ไป
4.เกณฑก์ารตดัสนิ
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 ผูท้ีจ่ะถอืวา่เป็นผูท้ีผ่า่นการเลอืกสรรจะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดค้ะแนน
ในการประเมนิความรู ้

ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ แตล่ะครัง้  ไมต่่ำากวา่รอ้ยละ 
๖๐

ผูท้ีจ่ะถอืวา่เป็นผูม้สีทิธเิขา้รับการประเมนิความรูค้วาม
สามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะ ครัง้ที ่๒ จะตอ้งเป็นผูท้ีส่อบได ้
คะแนนในการประเมนิความรูค้วามสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ 
ครัง้ที ่๑ ไมต่่ำากวา่รอ้ยละ ๖๐

การจัดจา้งจะเป็นไปตามลำาดับคะแนนที่สอบได ้ กรณีมี
การประเมนิความรูค้วามสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะ 2 ครัง้ จะ
เรยีงลำาดบัทีจ่ากผูท้ีไ่ดค้ะแนนการประเมนิความรูค้วามสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 รวมกนัมากกวา่เป็นผู ้
ในลำาดบัทีส่งูกวา่ ถา้ไดค้ะแนนเทา่กนั จะใหผู้ไ้ดค้ะแนนจาการ
ประเมนิความรูค้วามสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครัง้ที ่2 
มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นลำาดบัทีส่งูกวา่ และหากคะแนนในการประเมนิ
ความรูค้วามสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั ้งที่ 2 เท่ากัน จะ
ให ้ผูไ้ดค้ะแนนจาการประเมนิความรูค้วามสามารถ  ทกัษะ  และ
สมรรถนะ ครัง้ที ่1 มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นลำาดบัทีส่งูกวา่และหาก
คะแนนจาการประเมนิความรูค้วามสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ 
ครัง้ที ่1  เทา่กนั  ใหผู้ไ้ดรั้บคะแนนทดสอบ ทักษะการใช ้
โปรแกรม Microsoft  Office เป็นผูอ้ยูใ่นลำาดบัทีส่งูกวา่
๖. การประกาศรายชือ่และการขึน้บญัชรีายชือ่ผูผ้า่นการ
เลอืกสรร
 จังหวัดฉะเชงิเทรา  จะประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการเลอืกสรร
ตามลำาดบัคะแนนสอบ ณ สำานักงานสหกรณจั์งหวัดฉะเชงิเทรา  
และทาง http://webhost.cpd.go.th/chachoengsao  โดย
บญัชรีายชือ่ดงักลา่ว ใหเ้ป็นอนัยกเลกิหรอืส ิน้ผลไปเมือ่เลอืกสรร
ครบกำาหนด 2 ปี  นับแตว่ันขึน้บญัชหีรอืนับแตว่ันประกาศรับสมัคร
ในตำาแหน่งทีม่ลีักษณะงานเดยีวกนันีใ้หมแ่ลว้แตก่รณี
๗. การจดัทำาสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลอืกสรร

(1) ผูผ้า่นการเลอืกสรรจะตอ้งทำาสญัญาจา้งตามทีจั่งหวัด
ฉะเชงิเทรากำาหนด

(2)ผูผ้่านการเลอืกสรรในวันที่ทำาสัญญาจา้ง จะตอ้งไม่เป็น
ขา้ราชการหรือ ลูกจา้งของสว่นราชการ  พนักงานหรอื
ลกูจา้งของหน่วยงานอืน่ของรัฐ  รัฐวสิาหกจิ  หรอื
พนักงานหรอืลกูจา้งของราชการสว่นทอ้งถิน่
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(๓) ผูผ้า่นการเลอืกสรรในวันทีท่ำาสญัญาจา้ง จะตอ้งนำาใบรับ
รองแพทย ์ ซึง่ออกใหไ้มเ่กนิ ๑ เดอืน และแสดงวา่ไมเ่ป็นโรคที่
ตอ้งหา้มตามกฎ ก.พ. ฉบบัที ่๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  ไดแ้ก ่โรคเรือ้น  
วัณโรค ในระยะอนัตราย  โรคเทา้ชา้งในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่
รังเกยีจแกส่งัคม โรคตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ และโรคพษิสรุาเรือ้รัง 
มายืน่ดว้ย

ในกรณีทีม่ผีูไ้ดรั้บการเลอืกสรรมากกวา่จำานวนตำาแหน่งทีม่ ี 
และภายหลงัมตีำาแหน่งวา่งลักษณะเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั  
จังหวัดฉะเชงิเทราอาจพจิารณาจัดจา้งผูท้ีผ่า่นการเลอืกสรรที่
เหลอือยูด่งักลา่วหรอืจะดำาเนนิการเลอืกสรรใหมก็่ได ้

                                                           ประกาศ ณ วันที ่  
14  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕ 6

        อรัญ   วสิทุธแิพทย์
      (นายอรัญ   วสิทุธแิพทย์)

          สหกรณจั์งหวัด ปฎบิตั ิ
ราชการแทน

                         ผูว้า่ราชการจังหวัด
ฉะเชงิเทรา
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