ประกาศสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
……………………………….
ด้ ว ยส านั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ศ รี ส ะเกษ ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น
พนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการลง
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการบริหารกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
กลุ่มงำน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงำน
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนงานสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในและกาหนดแนวการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภท และลักษณะธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และหลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ CAQC และงานมาตรฐานการสอบบัญชี
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในงบการเงิน และเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและทุน
จัดทาร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และให้
คาแนะนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี
๔. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืองานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยร่วมวางระบบ
การตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
บันทึกบัญชี
๕. ส่งเสริมการจัดทาบัญชีฟาร์ม บัญชีเกษตรปราดเปรื่อง
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสานักงาน โดยใช้ระบบ Back office
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรำว่ำง
จานวน ๑ อัตรา
ค่ำตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ปี ๒๕๕๗

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาความ
ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษกระทาความผิดที่ได้ทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ก่อนการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
๘. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น ก่อนการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
๙. ไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และ
โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๐. คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศการสรรหา
หรือเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจ
ของส่วนราชการนั้น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจทางวิชาการบัญชี, สาขาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยกิต
๓. กำรรับสมัคร
วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ เลขที่ ๒/๔ ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ตาบลหนองครก อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙

-๓หลักฐำนที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
๒. สาเนารายงานผลการศึกษา และสาเนารายงานใบปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่รับสมัครจานวน อย่างละ ๒ ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
รับรองที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนด
วันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๕. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) หนังสือสาคัญผ่าน
การเกณฑ์ทหาร (สาหรับผู้สมัครเพศชาย) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัคร
ไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๖. หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนำถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ค่ำธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอัตรา ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครแล้ว
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้อง
ดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงกับวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร อันเป็นผลทา
ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น โดยไม่คืนค่าธรรมเนียมสมัครและผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ
๔. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๗ ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และทาง websize ของสานักงาน
ได้ที่ http://sisaket.cad.go.th

-๔๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๘๐
สอบข้อเขียน
ความรู้
๑. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
๒. ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
๓. ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒๐
ทดสอบปฏิบัติ
- ความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น
โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel ,
ระบบปฏิบัติการ Window และการใช้ฟังชันก์ในการ
คานวณ
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
๑๐๐
สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
๑. ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานในตาแหน่งที่สมัครสอบ
๒. คุณลักษณะอื่นๆ เช่น มนุษยสัมพันธ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ
ปฏิภาณ ไหวพริบ
๒๐๐
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ (หกสิบ) จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ (หกสิบ)
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับก่อน ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับก่อน ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนปฏิบัติเป็นผู้อยู่ในลาดับก่อน ถ้าคะแนน
ปฏิบัติเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับก่อน

-๕๗. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เลขที่ ๒/๔ ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ตาบลหนองครก อาเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ และทาง websize ของสานักงาน ได้ที่ http://sisaket.cad.go.th ผู้ผ่านการ
เลือกสรรให้ขึ้นบัญชีไว้ก่อนจนกว่าจะมีหนังสือจากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษส่งไปให้มารายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้าง โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี
นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๗. กำรทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
๑. ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษกาหนด
๓. ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น
๔. ในกรณีมีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่งว่างที่มีและภายหลังมีตาแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่
เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) นางอังคณา มหคุณากร
(นายบุญจันทร์ แม้นศิริ)
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ

