(สําเนา)
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
.............................................
ดวยกรมตรวจบั ญชี สหกรณ ประสงคจ ะรั บสมัครบุคคลเพื่อจั ดจ างเป นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ
นาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
วิ ธี การ และเงื่อนไขการสรรหาและเลื
รสรรหาและเลื อกสรรพนั กงานราชการ และแบบสั ญญาจ างของพนั กงานราชการ
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงา
ษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ
เฉพาะของกลุมงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหน ง
นักวิชาการเงินและบัญชี โดยมีรายละเอียดดั
ด งตอไปนี้
๑. ชือตําแหนง กลุมงาน
ตําแหนง
กลุม งาน
อัตราวาง
คาตอบแทน
สิทธิประโยชน

และรายละเอียดการจางงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีททัั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและ
กลุมงานบริ
งาน หารทั่วไป
1 อัตรา
18,000
00 บาท
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
ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ – จายเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ เพื่อใหการรับจายเงินขององคกรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของ
ราชการ
2. ปฏิบัติงานการรับ – จายเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
3. จัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนและคาจางประจํา และชวยปฏิบัติงานดานการ
เบิกจายเงินเดือนคาจางประจําจายตรง รวมถึงจัดทําคําขอเบิกเงินคาตอบแทนพนักงานราชการ
4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข
านและขอมูลตาางๆ
งๆ นําเสนอต
เสนอตอผูบังคับบัญชา
เพื่อนําไปใชเสนอแนะและปรั
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต
านตอไป
5. จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื
เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบวิธีการบัญชีของสวนราชการ
6. รวบรวมขอมูล และรายงานการเงินของสวนราชการ เพื่อพรอมที่จะปรับปรุง
ขอมูลใหถูกตองและทันสมัย
7. ประสานการทํางาน ...

-27. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
8. ชี้แจงใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
9. ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับงานการเงินและบัญชี และดาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. คุณสมบัตทิ วั่ ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงของผูม สี ทิ ธิเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน เฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) 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 ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) และสาขาวิชาการเงินการธนาคาร
3. การรับสมัคร
3.๑ วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัคร
ให ผู ป ระสงค จ ะสมั ค ร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด ว ยตนเองได ที่ ก ลุ ม บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
สํานักบริหารกลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ เทเวศร กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 22 - 28
พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 รับสมัครถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๙๖๘
3.๒ หลักฐาน ...
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3.๒ หลักฐานทีต่ องยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน
6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา และสําเนาใบปริญญาบัตร ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่รับสมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ในกรณีที่ไมส ามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่น พรอมใบสมัครได ใหนํ าหนั งสื อ
รับรองที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะตองอยูภายใน
กําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
3.๓ คาธรรมเนียมสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอัตรา 2๐๐ บาท เมื่อสมัครแลว
คาสมัครสอบจะไมจ ายคืน ให เว นแต ในกรณีที่เ ป น ผู ขาดคุณสมบั ติ เ ฉพาะสํ าหรั บ ตําแหน ง แตทั้งนี้ จ ะต อง
ดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
3.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต อ งกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และกรมตรวจบัญชีสหกรณจะไมคืนคาสมัครสอบในการสมัครดวย
4. การประกาศรายชื่อผูม สี ิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกําหนด วั น เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวั นที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทาง
http://www.cad.go.th

5. หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสรร ...

