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                                  ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

                           เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
                                                 ………………………………… 
 

  ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณ  ประสงคจะรับสมคัรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ 
ประเภททั่วไป  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ 
วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนง   
นักจัดการงานทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

๑.  ตาํแหนงทีเ่ปดรับสมคัร 
    ๑.1 ชือ่ตาํแหนง  กลุมงาน  และรายละเอยีดการจางงาน 

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป  สังกัดฝายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี 
กลุมงาน  กลุมงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะงาน 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลระบบการจัดเก็บ คนหาเอกสาร กลั่นกรอง ตรวจสอบ  
การทําลายหนังสือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ.2526 

๒. ปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงาน 
๓. ทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม ติดตอประสานงาน และแกปญหาขอขัดของในการ

ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
๔. ดูแลโปรแกรมระบบงานสอบบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่และปรับปรุงขอมูล

ใหเปนปจจุบัน 
๕. ปฏบิัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายหรือที่เกี่ยวของ 

 

อัตราวาง 1 อัตรา 
คาตอบแทน ๑8,000.- บาท  
สทิธปิระโยชน ตามระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕๕6 

ระยะเวลาการจาง  ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๕9)   
   และภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ  โดยจะประเมินบุคคลเพื่อตอสัญญาจางทุกป 
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2.  คุณสมบัตทิัว่ไป และคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนงของผูมสีทิธเิขารับการเลอืกสรร 
     คุณสมบตัทิัว่ไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป  
  (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ หรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
  (๖)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด 
ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
  (๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ กอนการจัดจางเปนพนักงานราชการ 
  (8)  ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น กอนการจัดจางเปนพนักงานราชการ 
  หมายเหต ุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองนําใบรับรองแพทย  ซึ่งออกให 
ไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย 
 

คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง   
  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
 

3.  การรบัสมัคร 
 3.๑  วนั  เวลา  และสถานทีร่บัสมคัร 
         ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล  
สํานักบริหารกลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ  เทเวศร  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต 
วนัที ่12 – 19 พฤษภาคม ๒๕๕7 ในวนัและเวลาราชการ  ทั้งนี้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557  
รับสมัครถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๙๖๘    
 3.๒  หลกัฐานทีต่องยื่นพรอมใบสมัคร 
        (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน  
6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
        (๒) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา และสําเนาใบปริญญาบัตร ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษา 
ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่รับสมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
        ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรอง 
ที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนด 
วันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
        (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
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        (๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน 
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
        (๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)  
        ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

3.๓ คาธรรมเนยีมสอบ 
                 ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอัตรา ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครแลว 
คาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งนี้จะตอง
ดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมนิฯ 
 3.๔ เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
       ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และกรมตรวจบัญชีสหกรณจะไมคืนคาสมัครสอบในการสมัครดวย 
 

4.  การประกาศรายชื่อผูมสีิทธเิขารบัการประเมนิความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ และกาํหนดวนั   
     เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
        กรมตรวจบัญชีสหกรณ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ   
และสมรรถนะ  และกําหนด  วัน  เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันพุธที ่ 21 พฤษภาคม  2557  
ทาง http://www.cad.go.th 
 

5. หลกัเกณฑและวธิกีารเลือกสรร 
          ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมินดังนี้  

หลักเกณฑการเลอืกสรร คะแนนเต็ม วธิปีระเมนิ 
การประเมนิครั้งที ่๑ 
ความรูความสามารถทัว่ไป 
1. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของ

พนักงานราชการ 2554 
2. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

ความรูความสามารถเฉพาะตาํแหนง 
1. ความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน  

สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. การบริหารงบประมาณ, การบริหารงานบุคคล, การสืบคนขอมูล 
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สอบขอเขียน 

3. ความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Microsoft word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point เปนตน 

20 สอบปฏิบัต ิ

รวม 1๐๐  
 
 

/การประเมิน ... 




