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ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
.....................................
ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึ งประกาศรั บสมัครสอบแข่งขั น ฯ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่าง
ตํา แหน่ง นัก จัด การงานทั่ ว ไปปฏิบั ติ ก าร จํา นวน 1 ตํ าแหน่ ง อัต ราเงิน เดื อ นระหว่ า ง
15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554
หรือที่ ก.พ. จะกําหนด
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ปฏิ บั ติ งานระดั บต้ น ที่ ต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิ ชาการ
ในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงาน
ในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนการปฏิบัติราชการ
งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
(5) ช่ วยติ ดตามการปฏิ บั ติ ตามมติ ของที่ ประชุ ม หรื อการปฏิ บั ติ ตามคํ าสั่ งของ
ผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
2.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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-22.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํ า งานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ครบตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความช่วยเหลือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน
ที่รับผิดชอบ
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู้ส มัค รสอบต้อ งมีคุณ สมบัติทั่ว ไป และไม่มีลัก ษณะต้อ งห้า มตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นผู้ไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
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-3ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปี และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในทุกสาขา ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของ ก.พ. ภายใน
วันปิดรับสมัคร
4. การรับสมัครสอบ/เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่
10 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.cad.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ”
(2) กรอกข้ อความให้ถู กต้ องและครบถ้วน ปฏิ บัติ ตามขั้ นตอนที่กํ าหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
4.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทุ กสาขาทั่ วประเทศ ตั้ งแต่ วั นที่ 23 พฤษภาคม - 11 มิ ถุ นายน 2559 ภายในเวลาทํ าการของธนาคาร
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น ลําดับที่ในการสมัคร
จะมี ผ ลต่ อ ลํ า ดั บ ที่ ใ นการขึ้ น บั ญ ชี เ ป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รสอบมี ค ะแนนสอบเพื่ อ วั ด
ความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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-44.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินหลังจาก
ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทําการ ในกรณีที่ไม่พบข้อมูล ผู้สมัครต้องติดต่อกับธนาคาร
สาขาที่ ชํ าระเงิ นเท่ านั้ น ภายในวั นที่ 14 มิ ถุ นายน 2559 ซึ่ งผู้ สมั ครที่ ชํ าระค่ าธรรมเนี ยมแล้ ว จะได้ รั บ
เลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ
4.5 ผู้ สมั ครสอบจะต้ องเป็ นผู้ มี วุ ฒิ การศึ กษาตรงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน่ ง
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง
ข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 137
4.7 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรื อไม่ เป็ นไปตามประกาศรั บสมั ครสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะถือว่ าผู้ สมั ครสอบเป็ นผู้ขาดคุ ณสมบั ติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ http://www.cad.go.th
หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
6.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
6.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
โดยทดสอบความรู้ ดังนี้
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม /ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- ความรู้เกี่ ยวกั บพระราชกฤษฎี กาว่ าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริหารบ้านเมืองที่ ดี
พ.ศ. 2546
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

/ทั้งนี้ ผู้สมัคร...

-5ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องนําหลักฐานมายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง ดังนี้
1. ใบสมั ค รที่พิม พ์ จากอิ นเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่า ยหน้าตรง ไม่ สวมหมวก และไม่ส วม
แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้ใช้
ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี คู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร
ของสถานศึ กษาใดนั้ น จะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบี ย บที่ เ กี่ย วกั บ การสํ า เร็จ การศึ กษาตามหลั กสู ต ร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
6.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จําเป็น
ของตําแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คํานึงถึง
หลักวิชาการวัดผลด้วย

/8. การขึ้นบัญชี...

-68. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับ ตํา แหน่ง เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนน
เท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามี
การสอบแข่ง ขัน อย่า งเดีย วกัน นี้อีก และได้ขึ้น บัญ ชีผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ใ หม่แ ล้ว บัญ ชีผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ค รั้ง นี้
เป็นอันยกเลิก
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามลํ า ดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
โดยได้ รั บ เงิ นเดื อนตามคุ ณวุ ฒิ ที่ กํ าหนดเป็ นคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน่ งนั้ น ตามที่ ระบุ ไว้ ในข้ อ 1 ทั้ งนี้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทุกประเภท
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

(นายสมปอง อินทร์ทอง)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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