ประกาศสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
-----------------------------------ด้ว ยส านั กงานตรวจบั ญชีส หกรณ์นครสวรรค์ มีความประสงค์ จ ะรับสมัครคัดเลื อกบุคคล
เพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคลตาแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ปฏิบัติงาน ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2565 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้าง
จ้างเหมาบริการ ในสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.1 ชื่อตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อัตราว่าง
จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 9,600.00 บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 รวม 9 เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
(3) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่ เป็ นผู้ มี กายทุ พพลภาพจนไม่ สามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ ไร้ ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งกรมบัญชีกลาง
นามาบังคับใช้โดยอนุโลม คือ โรคเรื้อน ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
โรคติดยาเสพติดให้โทษ และ โรคพิษสุราเรื้องรัง
(6) ไม่เป็นกรรมการหรือดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
(7) ไม่ เป็ นผู้ เคยต้ องรั บโทษจ าคุ กโดยค าพิ พากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ กเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
ทั้งนี้ ผู้สมัครเพศชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการบกเว้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบ
คัดเลือกได้
/ หมายเหตุ...

-2หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชทหารหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ และ
จะต้องน าใบรั บรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดื อน และแสดงว่าไม่ เป็นโรคที่ต้องห้ ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นผู้ได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาการเงินการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครสวรรค์ สถานที่ตั้ง 965/30 ถนนโกสีย์ใต้ ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์เบอร์โทร. 0 5622 2039 หรือ 062 029 3482
3.2 การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร
3.3 หลักฐานที่นามายื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือ สาเนาระเบียบแสดงผลการเรียน ที่เป็นวุฒิตามที่กาหนด
ในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่จัดจ้าง จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาหลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับยกเว้น (ใบ สด. 8 หรือ
สด. 43) จานวน 1 ฉบับ (ในกรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
(6) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณี
ทีช่ ื่อ – สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) ฯลฯ จานวน 1 ฉบับ
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทา
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถื อว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น

/5.ประกาศรายชื่อ...

-35. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสรรหา
5.1 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์และทางเว็บไซต์
http://nakhonsawan.cad.go.th
5.2 ผู้มีรายชื่อได้เข้ารับการสรรหาให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564
เวลา 09.30 น.
6. เกณฑ์การตัดสิน
สอบสัมภาษณ์ และอาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติมในการพิจารณาด้วย เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศคติ จริยธรรม และคุณธรรม ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม
100 คะแนน ต้องได้คะแนนในการสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
7.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้ จะเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีผู้สมัครสอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบ
คัดเลือกสาหรับตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ใหม่ แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ส านั กงานตรวจบั ญชี สหกรณ์ นครสวรรค์ จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการคั ดเลื อก ในวั นที่
24 ธันวาคม 2564 ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ และทางเว็บไซต์ http://nakhonsawan.cad.go.th
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ จะทาสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาตามลาดับที่ใน
บัญชีผู้ได้รับการสรรหา ตามจานวน และอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
อนึ่ง เมื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ และได้เรียกตัวมาบรรจุแล้ว จะต้องมีการค้าประกัน
โดยมาทาสัญญาต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวจริยา ลิ้มสุวรรณ)
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

