ประกาศสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
....................................
ด้วยสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้วประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2547 และคาสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 595/2552 เรื่อง มอบอานาจในการสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชือ่ ตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
กลุม่ งาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
กาหนดแนวการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตรวจสอบวิเคราะห์ความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและทุน จัดทาร่าง
รายงานการสอบบัญชีพร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและให้คาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือ
ปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชีส่งเสริมการ
จัดทาบัญชีฟาร์ม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสานักงาน โดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรมสารบรรณ
โปรแกรมระบบวันทาการ ระบบ GFMIS ฯลฯ
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน
14,020 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตามกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2555) และภายใน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยทาสัญญาจ้างเป็นรายปีงบประมาณ ครั้งละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ
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-22. คุณสมบัตทิ วั่ ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งของผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาชีพบัญชีไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยผูส้ มัครต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 100 บาท
3.2 หลักฐานทีต่ ้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งทีรับสมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 16 เมษายน 2556
ในกรณีไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นาหนังสือรับรองที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวัน
ปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

-33.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอัตรา 100 บาท เมื่อสมัครสอบ
แล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้อง
ดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
3.4 เงือ่ นไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้

/4. การประกาศ...........

-44. การประกาศรายชื่อผูม้ สี ิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมิน
สมรรถนะ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ หน่วยงานที่ท่านสมัคร
5. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ประเมิน
ครัง้ ที่ 1
1.
1)
2)
3)
4)
2.

สมรรถนะ (ข้อเขียน)
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

1) ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
2) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจาเป็นกับงานที่จะ
ปฏิบัติ เช่น การทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์

คะแนนเต็ม

วิธกี ารประเมิน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้วจะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
สมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และในครั้งที่ 2) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
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-5การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้
คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบ
ข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีรายชือ่ ผูผ้ ่านการเลือกสรร
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนน
สอบในวันที่ 26 เมษายน 2556 ณ หน่วยงานที่ท่านสมัคร โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้น
ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
1. ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
2. ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
3. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่สัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
4. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรค ใน
ระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษ
สุราเรื้อรัง มายื่นด้วย
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่งว่างที่มี
และภายหลังมีตาแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่
ดังกล่าว หรือจะดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

(นายปรีชา ทองทิพย์)
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

