(สําเนา)

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
.............................................
ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ
นาจตามประกา
หารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลื
รสรรหาและเลื อกสรรพนั กงานราชการ และแบบสัญญาจ างของพนั กงานราชการ ลงวั นที่ ๑๑
กัน ยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริ
ศคณะกรรมการบริ ห ารพนั กงานราชการ เรื่ อง การกํา หนดลั กษณะงา
ษณะงานและ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกลุ ม งาน จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป น พนั ก งานราชการ ตํ า แหน ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร โดยมีรายละเอียดดั
ด งตอไปนี้
๑. ตําแหนงทีเ่ ปดรับสมัคร
๑.1 ชือ่ ตําแหนง กลุม งาน และรายละเอียดการจางงาน
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรททัั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
กลุม งาน กลุมวิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนา
โปรแกรม การทดสอบโปรแกรม รวมทั้งการบํารุงดูแลรักษาระบบงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่องตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายหรือที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานสนับสนุนการใช
นการใชคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเพื่อใหโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีศักยภาพ สนองตอบตอความตองการใชเทคโนโลยีขององคกร
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน
๑9,5000.- บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.
พ . ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนั
ารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ
(ฉบั
ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕6
ระยะเวลาการจาง ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.. ๒๕60 – ๒๕63)
และภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ โดยจะประเมินบุคคลเพื่อตอสัญญาจางทุกป
2. คุณสมบัตทิ วั่ ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงของผูม สี ทิ ธิเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
/(3)…

-2(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน เฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ กอนการจัดจางเปนพนักงานราชการ
(8) ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น กอนการจัดจางเปนพนักงานราชการ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกให
ไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร
3. การรับสมัคร/เงือ่ นไขการรับสมัคร
3.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2559
ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปดเว็บไซต http://job.cad.go.th หัวขอ “รับสมัครสอบ”
(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน CD เปนตน
ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถเขาไป
พิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูลในการ
กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
3.2 นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 17 – 27 ตุลาคม 2559 ภายในเวลาทําการของธนาคาร
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว เทานั้น
ลําดับที่ในการสมัคร จะมีผลตอลําดับที่ในการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร ในกรณีที่ผูสมัครสอบมีคะแนนสอบ
ความรู 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 ...

-33.4 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว สามารถตรวจสอบสถานการณชําระเงินหลังจาก
ชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบไปแลว 2 วันทําการ ในกรณีที่ไมพบขอมูล ผูสมัครตองติดตอกับธนาคาร
สาขาที่ ชํ า ระเงิ น เท า นั้ น ภายในวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2559 ซึ่ งผู ส มั ครที่ ชํ าระค าธรรมเนี ย มแล ว จะได รั บ
เลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ
3.5 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับ
สมั ค รสอบ คื อ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2559 ทั้ ง นี้ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
(หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ
3.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกตอง
ขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น หาก
ผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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3.7 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไป
ตามประกาศรับสมัครสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4. การประกาศรายชื่อผูม สี ิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกํ าหนด วั น เวลา สถานที่ในการประเมิ นสมรรถนะ ในวั นที่ 1 พฤศจิ กายน 2559 ทาง
http://www.cad.go.th และทาง http://job.cad.go.th
5. 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)
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติ ภายในวันปดรับสมัครจํานวนอยางละ 2 ฉบับ สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ใหใช
ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี คูกับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา
ทั้ ง นี้ ผู ที่ จ ะถื อ ว า เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร (ปริ ญ ญาบั ต ร)
ของสถานศึ กษาใดนั้ น จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ย วกั บ การสํ าเร็ จ การศึกษาตามหลั ก สู ต ร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 26 ตุลาคม 2559
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักสูตรการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร)
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร มายื่นแทน
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-45.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
5.4 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่และระบุ
เลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร
6. หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินดังนี้
องคประกอบในการประเมิน
ความรู
1) ความรูเกี่ยวกับการพัฒนา Web Application เชน PHP, HTML,
JAVA SCRIPT และเทคโนโลยีทางเว็บ
2) ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล (DATABASE SYSTEM)
และระบบการจัดการฐานขอมูล (DATABASE MANAGEMENT
SYSTEM)
3) ทักษะทางดานการเขียน Pseudo Code
4) ความรูเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
สมรรถนะ
1) การคิดวิเคราะห
2) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
3) การดําเนินการเชิงรุก
รวม

คะแนนเต็ม

วิธกี ารประเมิน

60

การสอบขอเขียน

40

การสัมภาษณ

7. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือว าเป น ผูที่ผ านการเลือกสรรจะต องเป น ผูที่ไดคะแนนรวมในการประเมิน ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได หากไดคะแนนสอบเทากัน จะใหผูไดคะแนน
สอบสัมภาษณมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนสอบสัมภาษณเทากันใหผูที่มีเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
8. การประกาศรายชือ่ และการขึน้ บัญชีรายชือ่ ผูผ า นการเลือกสรร
กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ จะประกาศรายชื่ อผู ผ า นการเลื อ กสรรตามลํ า ดั บ คะแนนสอบ
ทาง http://www.cad.go.th และทาง http://job.cad.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
ในกรณีที่มีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจํานวนตําแหนงวางที่มี และภายหลังมีตําแหนงวาง
ลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อคล า ยคลึ ง กัน อาจพิ จ ารณาจั ด จ า งผู ที่ผ า นการเลื อกสรรที่ เ หลื อ อยู ดั งกล า วหรื อ จะ
ดําเนินการเลือกสรรใหมก็ได
/9. ...

