
 
 
 

 
 

ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

………………………………. 
 

  ดวยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง    ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  
และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ปงบประมาณ  25๖๐  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

1.  ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
     กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
     ชื่อตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
 
     ลักษณะงาน 1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน       

        และกําหนดแนวการตรวจสอบบัญชีใหเหมาะสมกับประเภทและลักษณะธุรกิจของสหกรณ 
         และกลุมเกษตรกร 
 2.  ตรวจสอบความถูกตองของรายการในงบการเงิน  และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ 
        งบการเงิน  ตรวจสอบวิเคราะหความครบถวนถูกตองของการบันทึกรายได  คาใชจาย     
        สินทรัพย  หน้ีสินและทุน  จัดทํารางรายงานการสอบบัญชี   พรอมทั้งวิเคราะหผลการ 
        ดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร  ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไขการปฏิบัติทางบญัชี  
   3.  ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอรโดยรวมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุง 
       แนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรบันทึกบัญชี     
   4.  สงเสริมการจัดทําบัญชีรับ – จายในครัวเรือน  บัญชีตนทุนประกอบอาชีพ 
   5.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน โดยใชระบบ Back office       
   6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   
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      อัตราวาง               1   อัตรา     
      คาตอบแทน   18,000.00   บาท 
      สิทธิประโยชน        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และประกาศ 
      คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องคาตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554  
      ระยะเวลาการจาง   ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ปงบประมาณ 2560-25๖๓) และภายในวงเงิน 
                                               งบประมาณที่ไดรับโดยจะประเมินบุคคลเพื่อตอสัญญาจางทุกป 
                                                                                       
   

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร  
     คุณสมบัติทั่วไป 

  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไมต่าํกวา  18  ปและไมเกิน  45  ป 
  (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได    ไรความสามารถหรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน 
พรรคการเมือง 
  (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด 
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   ไมเปนผูบกพรอง 
ในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
  (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น 
ของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการ  จะตองไมเปน 
ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานราชการหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน  
เพื่อแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มาย่ืนดวย 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเทาไมต่าํกวาน้ีในทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร  
 ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
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3.  การรับสมัคร 

 3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที ่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง ตั้งแต
วันที่  21 สิงหาคม  2560 ถึงวันที ่ 25  สิงหาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ  โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียม  
ในการสมัคร 100.00 บาท                                                                                                                              

 3.2  หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
  (1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 น้ิว  โดยถายไมเกิน 
1 ป   (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
  (2)  สําเนาแสดงผลการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิ 
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่รบัสมัคร  จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ   และไดรับอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  คือ วันที่ ๒5 สิงหาคม 2560 
  ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง 
ที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ  ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนด 
วันปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได 
  (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ  1  ฉบับ 
  (4)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 
ช่ือ - นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
  (5)  หนังสือรับรองการผานงาน  จํานวน  1  ฉบับ  (ถาม)ี 
  ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 
 3.3  คาธรรมเนียมสอบ 
  ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบ วันที่ย่ืนใบสมัครในอัตรา 100.00 บาท เมื่อสมัครสอบ  
แลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให  เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    แตทั้งน้ี 
จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบ 
 3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา   เปนผูมคุีณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด  ตาง ๆ  ในใบสมัคร  
พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  หรือ
วุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครเขารับการเลือกสรร  อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครเขารับ 
การเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว    ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครัง้น้ีเปนโมฆะสําหรับ 
ผูน้ัน  และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  และผูสมัครไมมีสิทธิเรียก
คาเสียหายใด ๆ ได 
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4.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมนิสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน 
    การประเมินสมรรถนะ 
  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ   
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  2๖  สิงหาคม  2560  ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
ระยอง  และ ทาง http://rayong.cad.go.th 

 
 

5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังน้ี 
ประเมิน
ครั้งที ่ สมรรถนะ (ขอเขียน) คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1 1)  ความรูเกี่ยวกับการบัญชี 100 สอบขอเขียน 
 2)  ความรูเกี่ยวกับการสอบบัญชี   
 3)  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ   
 4)  การทดสอบดานการปฏิบัติงานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

    - Microsoft office 
100 สอบปฏิบัติ 

2 1)  ความรูความเขาใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
ตําแหนงที่สมัครสอบ 

100 สอบสัมภาษณ 

 2)  คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจําเปนกับงานที่จะ
ปฏิบัติ เชน การทํางานเปนทีม  มนุษยสัมพันธ  ความคิดริเริ่ม 

  

 สรางสรรค  ความซื่อสัตย   
 
  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) กอน  
และผูผานการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน)  ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2  
(สอบสัมภาษณ) ตอไป 
 

6.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละ 
สมรรถนะ  (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) และในครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ) ) ไมต่าํกวารอยละ 60 
   การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได  หากคะแนนรวมเทากันจะใหผูไดคะแนนสอบสัมภาษณ
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา    ถาไดคะแนนสอบสัมภาษณเทากันใหผูไดคะแนนสอบขอเขียนมากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา   ถาคะแนนสอบขอเขียนเทากันก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 
 
 
 
 
 

http://rayong.cad.go.th
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7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ   
ในวันที่  29  สิงหาคม  2560  ณ  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง และทาง  http://rayong.cad.go.th         
โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ป  นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแต        
วันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหมแลวแตกรณี     
   
 
8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

  1.  ผูผานการเลือกสรร จะไดรับการจางตามลําดับที่ในบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 2.  ผูผานการเลือกสรร จะตองทําสัญญาจางตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ กําหนด 
 3.  ผูผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ 

สวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของ 
ราชการสวนทองถ่ิน 
  4.  ผูผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง  จะตองนําใบรับรองแพทย  ซึ่งออกให 
ไมเกิน 1 เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)  ไดแก  โรคเรื้อน 
วัณโรค ในระยะอันตราย  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคติดยาเสพติด 
ใหโทษ  และโรคพิษสุราเรื้อรัง มาย่ืนดวย 
  ในกรณีที่มีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจํานวนตําแหนงวางที่มี  และภายหลังมีตําแหนงวาง 
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง  อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผานการเลือกสรรที ่
เหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหมก็ได 
 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑5  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 
 

                          
  
                          (นางสุนันทา  วงศสิทธิพรรุง)   
                         ประธานกรรมการสอบเลือกสรร 

 
 
 
 
 
 
 

http://rayong.cad.go.th

