ประกาศสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (งานโครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และงานสอบบัญชี
.......................................................
ด้วยสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ปัตตานี มีความประสงค์คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ
(งานโครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
(งานสอบบัญชี) จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน 1 อัตรา
2. ตาแหน่ง คนทาสวน
จานวน 1 อัตรา
รวมทั้งสิ้น จานวน 2 อัตรา
โดยมีรายละเอียดตาแหน่งและรายละเอียดการจ้างเหมาดังนี้
1. ตาแหน่ง
ลักษณะงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. คุมทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุประจาหน่วยงาน
2. จัดทาทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือของทางราชการ
3. จัดเก็บเอกสารและแยกเป็นหมวดหมู่
4.ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ช่วยงานตรวจสอบเอกสารของผู้สอบบัญชี
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
อัตราว่าง
1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
10,500.00 บาท / เดือน ทั้งนี้การจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง
และ ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561
2. ตาแหน่ง
คนสวน
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก และไม้
ประดับ ขยายพันธ์ไม้ ตกแต่ง ดูแลสวนและสนามหญ้ารอบๆ บริเวณอาคาร สิ่งปลูกสร้างของหน่วยงาน เพื่อให้
หน่วยงานมีภูมิทัศน์ที่สวนงาม
2. จัด ตกแต่ง และประดับ อาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้างของ
หน่วยงาน โดยใช้กระถางต้นไม้ ดอกไม้ และไม้ประดับ เพื่อให้สถานที่มีความสวยงาม
3. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง
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สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
อัตราว่าง
1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
9,000.00 บาท / เดือน ทั้งนี้การจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง
และ ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561
3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3
6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม
(2) เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) สาขาบัญชี
- ตาแหน่ง คนสวน ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทั้งนี้ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ หากมีความสามารถด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. การรับสมัคร
4.1

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ ปัตตานี เลขที่ 196 ถนน สวนสมเด็จ ตาบล รูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.ไม่
เว้นวันหยุดราชการ
4.2
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5
X 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
2. สาเนาแสดงผลการศึกษา และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่รับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ และได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ในกรณีทีไ่ ม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นา
หนังสือรับรองที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หลักฐานแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร
(ใบ สด.8 หรือ สด.43) (ในกรณีผู้สมัครเพศชาย) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง
ไว้ด้วย

สาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับ
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5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
- ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยการสอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ ความรู้
ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตาแหน่งที่สมัคร คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจาเป็นกับงานที่
จะปฏิบัติ เช่น การทางานเป็นทีม มนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์
- ตาแหน่งคนสวน โดยการสอบสัมภาษณ์
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผูท้ ีจ่ ะถือว่าเป็นผูผ้ ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผูท้ ีไ่ ด้คะแนนในการประเมิน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามลาดับ
คะแนนสอบ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ปัตตานี (ผู้ผ่านการคัดเลือก
สามารถปฏิบัติงานได้เมื่อสานักงานมีงบประมาณ 2561) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ สิ้นผลไป
เมื่อครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

(นางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงค์)
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ปัตตานี

