ตำแหน่ง
เลขที่

หน่วยงำน ตำแหน่ง ระดับ

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
กลุ่มพัฒนำกำรเรียนรู้
1244 นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีชำนำญกำรพิเศษ

จำนวน

1

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ตำแหน่ง หมำย
ประเภท เหตุ

ปฏิบัตงิ ำนในฐำนะหัวหน้ำกลุ่ม ตำมหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ (เอกสำรแนบ 1)
วิชำกำร
กรณีผู้ขอประเมินเพือ่ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. วุฒิกำรศึกษำ ต้องตรงตำมคุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่งตำมที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง หรือได้รับกำรยกเว้นจำก ก.พ.
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสำยงำนทีจ่ ะแต่งตั้ง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี (ต้นทุน)
3. ระยะเวลำดำรงตำแหน่ง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
3.1 ระดับชำนำญกำร ต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัตกิ ำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี สำหรับวุฒิปริญญำตรี
หรือดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัตกิ ำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญำโท หรือดำรงตำแหน่ง
ในระดับปฏิบัตกิ ำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญำเอก
3.2 ระดับชำนำญกำรพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งในระดับชำนำญกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
4. ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสำยงำนทีจ่ ะแต่งตั้ง ตำมคุณวุฒิและ
ระดับตำแหน่ง โดยมีระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งในสำยงำนวิชำกำรตรวจสอบบัญชี มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
กรณีวุฒิปริญญำตรี หรือไม่น้อยกว่ำ 6 ปี กรณีวุฒิปริญญำโท หรือไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กรณีวุฒิปริญญำเอก
ทัง้ นี้ สำมำรถนำระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งในสำยงำนอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หรือสำยงำนทีเ่ ริ่มต้นจำก
ระดับปฏิบัตกิ ำร (ระดับ 3) มำนับเป็นระยะเวลำเกื้อกูลได้
ทัง้ นี้ ผู้ขอเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องมีคณ
ุ สมบัตขิ องบุคคลครบถ้วน ถึงวันปิดรับสมัคร
(วันที่ 9 กรกฎำคม 2561)

เอกสารแนบ 1
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ
กลุม่ พัฒนาการเรียนรู้ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
และความชานาญงานสูงมาก ในการกากับ ดูแลการนิเทศระบบงานตามกระบวนการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรแก่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ และผู้สอบบัญชี กาหนดหลักสูตร
ดาเนินการสัมมนา นิเทศและเสริมสร้างความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับการตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ประจาปี ให้ความรู้ ด้านการเงินการบัญชีแก่บุคลากรของกรม ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด
ให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่บุคลากรของสถาบันเกษตรกรกลุ่มอาชีพ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเป้าหมายในโครงการพระราชดาริ อาทิ โครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
รวมทั้งเกษตรกรทั่วไป ติดตามประเมินผลการจัดอบรม สัมมนา ประสานงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญา
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบ ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง
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จำนวน

สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10
สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธำนี,
นนทบุรี,สุพรรณบุรี,สิงห์บุรี,อุทัยธำนี,ชัยนำท,
ระยอง,ตรำด,ปรำจีนบุรี,นครนำยก,
สมุทรปรำกำร,นครรำชสีมำ,ยโสธร,
มุกดำหำร,อำนำจเจริญ,เลย,หนองคำย,
หนองบัวลำภู,บึงกำฬ,นครพนม,พิจิตร,
เพชรบูรณ์,นครสวรรค์,กำแพงเพชร,ตำก,
เชียงใหม่,ลำปำง,ลำพูน,กระบี่,พังงำ,ภูเก็ต,
ระนอง,ตรัง,สตูล,ปัตตำนี,นรำธิวำส,
กรุงเทพมหำนคร,ประจวบคีรีขันธ์,
นครปฐม,สมุทรสำคร,สมุทรสงครำม
ฝ่ำยตรวจสอบและแนะนำด้ำนกำรบัญชี
นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีชำนำญกำรพิเศษ

41
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ตำแหน่ง หมำย
ประเภท เหตุ

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (เอกสำรแนบ 2)
วิชำกำร
กรณีผู้ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. วุฒิกำรศึกษำ ต้องตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตำมที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง หรือได้รับกำรยกเว้นจำก ก.พ.
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้ง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี (ต้นทุน)
3. ระยะเวลำดำรงตำแหน่ง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
3.1 ระดับชำนำญกำร ต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี สำหรับวุฒิปริญญำตรี
หรือดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญำโท หรือดำรงตำแหน่ง
ในระดับปฏิบัติกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญำเอก
3.2 ระดับชำนำญกำรพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งในระดับชำนำญกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
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จำนวน

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
4. ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้ง ตำมคุณวุฒิและ
ระดับตำแหน่ง โดยมีระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งในสำยงำนวิชำกำรตรวจสอบบัญชี มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
กรณีวุฒิปริญญำตรี หรือไม่น้อยกว่ำ 6 ปี กรณีวุฒิปริญญำโท หรือไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กรณีวุฒิปริญญำเอก
ทั้งนี้ สำมำรถนำระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งในสำยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสำยงำนที่เริ่มต้นจำก
ระดับปฏิบัติกำร (ระดับ 3) มำนับเป็นระยะเวลำเกื้อกูลได้
ทั้งนี้ ผู้ขอเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วน ถึงวันปิดรับสมัคร
(วันที่ 9 กรกฎำคม 2561)

ตำแหน่ง หมำย
ประเภท เหตุ

เอกสารแนบ 2
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ
ฝ่ายตรวจสอบและแนะนาด้านการบัญชี
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 77 จังหวัด
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและแนะนาด้านการบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการสอบ
บัญชี ที่รับรองทั่วไป และหลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานการสอบบัญชี ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
(Cooperative Auditing Quality Control : CAQC) ตามมาตรฐานสานักงาน มาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี
และมาตรฐานการรายงาน แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยสร้างความ
สัมพันธ์ 3 ประสาน (Win Win Relationship : WWR)กากับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
และหรืองานมาตรฐานการสอบบัญชี โดยควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบใน
ผลงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี สอบทานความถูกต้องของการกาหนดแนวทางการ
สอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบ การแสดงความเห็นต่องบการเงินและการจัดทารายงานการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี สอบทาน วิเคราะห์ และประเมินผลการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสรุปและแจ้งผลการ
วิเคราะห์แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร และหรืองานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบันทึกข้อมูลตามระบบงานและ
ประมวลผลข้อมูล การปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบบัญชี ประมวลผลข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดทาเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัดใช้โปรแกรม ACL
ช่วยตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็น IT Provider ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับแนะนาการใช้ ติดตั้งโปรแกรมระบบ
บัญชีแยกประเภทและโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version ll และหรืองานชาระบัญชี โดยตรวจสอบ
บัญชีของผู้ชาระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี จัดทารายงานการสอบบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานการสอบบัญชี
และหรืองานแนะนาด้านการบัญชีโดยดาเนินการสัมมนา นิเทศ และเสริมสร้างความพร้อมของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร เพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชีประจาปีร่วมกับ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 ให้ความรู้
ด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรรายบุคคลตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาแก่เกษตรกรไทยให้ความรู้แก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการส่งเสริมสหกรณ์และ
โครงการอาหารกลางวัน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการกลุ่มอาชีพ โครงการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับ การจัดทาบัญชีครัวเรือนและกลุ่มต้นทุนอาชีพ
ให้คาปรึกษาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ กากับ ดูแล และให้คาปรึกษาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับ
มอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง
---------------------------------------------------

