(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
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหน ง
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร โดยมีรายละเอียดดั
ด งตอไปนี้
๑. ชือ่ ตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ตําแหนง
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
กลุม งาน
กลุมงานบริ
งาน หารทั่วไป
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานดานการใช
นการใชโปรแกรมในการจัดการขอมูล และวิเคราะหขอมูล
2. ปฏิบัติงานเกี
านเกี่ยวกับการจัดการขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
3. วิเคราะหขอมูล และเขียนโปรแกรมระบบงานยอยเพื่อการจัดทําภาวะเศรษฐกิจ
และเกณฑชี้วัดทางการเงิน รวมถึงการจัดตารางขอมูลสถิติทางการเงินเพื่อการจัดทํารายงานและงานวิจัย
4. ปฏิบัติงานดานระบบฐานขอมูล จัดทําขอมูลเครือขายธุรกิจภาคสหกรณ
บนฐานขอมูลภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรผานทางเว็บไซต
5. ปฏิบัติงานดานระบบรายงาน และระบบเครือขายสารสนเทศ การจัดการ
ศูนยภาวะเศรษฐกิจการเงิน ศูนยเตือนภัยทางการเงินและศูนยสถิติการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายหรือที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน
๑8,00
000.- 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 …

-22. คุณสมบัตทิ วั่ ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงของผูม สี ทิ ธิเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
(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
เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลดวย
เครื่องจักรไมต่ํากวา 6 หนวยกิต
3. การรับสมัคร/เงือ่ นไขการรับสมัคร 3251200126451
3.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ 2560 ตลอด
24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปดเว็บไซต https://cad.job.thai.com หัวขอ “รับสมัครสอบ”
(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร 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 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ 2560 ภายในเวลาทําการของธนาคาร
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว เทานั้น
ลําดับที่ในการสมัคร จะมีผลตอลําดับที่ในการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร ในกรณีที่ผูสมัครสอบมีคะแนนสอบ
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเทากัน
/3.3 คาธรรมเนียม...

-33.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บาท
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว สามารถตรวจสอบสถานการณชําระเงินหลังจากชําระเงิน
คาธรรมเนียมการสมัครสอบไปแลว 2 วันทําการ ในกรณีที่ไมพบขอมูล ผูสมัครตองติดตอกับธนาคารสาขาที่
ชําระเงินเทานั้น ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ
3.5 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับ
สมัครสอบ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัตภิ ายในวันปดรับสมัครสอบ
คือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร)
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เปนเกณฑ
3.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกตอง ขอมูล
ดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัคร
จงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จอาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
3.7 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4. การประกาศรายชื่อผูม สี ิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกํ า หนด วั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น สมรรถนะ ในวั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ 2560
ทาง http://www.cad.go.th และทาง https://cad.job.thai.com
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) ที่แสดงวาเปน
ผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายใน
วันปดรับสมัครจํานวนอยางละ 2 ฉบับ สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ใหใชระเบียนแสดงผล
การเรียนระดับปริญญาตรี คูกับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา
/ทั้งนี.้ ..

-4ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปริญญาบัตร) ของสถานศึกษา
ใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ
เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ในกรณีที่ไมสามารถ
นําหลักสูตรการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให
โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) ซึ่งจะตองอยูภายใน
กําหนดวันปดรับสมัคร มายื่นแทน
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
5.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ
สํ า เนาเอกสารทุ ก ฉบั บ ให ผู ส มั ค รสอบเขี ย นคํ า รั บ รองว า “สํ า เนาถู ก ต อ ง” ลงชื่ อ วั น ที่ แ ละระบุ
เลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร
6. หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินดังนี้
องคประกอบในการประเมิน
คะแนนเต็ม
การประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที่ 1
60
๑) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
2) ความรูความเขาใจในการพัฒนาระบบสารสนเทสและ
ฐานขอมูล
3) ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการฐานขอมูล
4) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําสั่งจัดการฐานขอมูล
5) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
6) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ
การประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที่ 2
40
1) มนุษยสัมพันธ
2) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
3) ความสามารถในการสื่อสาร
รวม
100

วิธกี ารประเมิน
การสอบขอเขียน

การสัมภาษณ

7. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนรวมในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐
การจั ด จ า งจะเป น ไปตามลํ า ดั บ คะแนนที่ ส อบได หากได ค ะแนนสอบเท า กั น จะให ผู ไ ด ค ะแนน
สอบสัมภาษณมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนสอบสัมภาษณเทากันใหผูที่มีเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
/8. การประกาศรายชือ่ ...

