
 

 

 
ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป"นพนักงานราชการท่ัวไป 
 
 

  ด�วยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  มีความประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ         
จัดจ�างเป$นพนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง  หลักเกณฑ�  และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ�างของพนักงาน
ราชการ  กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ/มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด  ดังต/อไปนี้   

1. ช่ือตําแหน(ง  กลุ(มงาน  และรายละเอียดการจ+างงาน 
    ช่ือตําแหน(งงาน  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
    กลุ(มงาน   กลุ/มงานบริหารท่ัวไป 
   ลักษณะงาน    

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการร/วมวางแผนการสอบบัญชี  ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
และกําหนดแนวทางตรวจสอบบัญชีให�เหมาะสมกับประเภท และลักษณะการดําเนินธุรกิจของสหกรณ�                 
และกลุ/มเกษตรกร ตรวจสอบความถูกต�องของรายการในงบการเงิน  และการเป;ดเผยข�อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  ตรวจสอบวิเคราะห�ความครบถ�วนถูกต�องของการบันทึกรายได�  ค/าใช�จ/าย  สินทรัพย�  
หนี้สิน  และทุน  จัดทําร/างรายงานการสอบบัญชี  พร�อมท้ังการวิเคราะห�ผลการดําเนินงานของสหกรณ�และกลุ/ม
เกษตรกร  และให�คําแนะนํา  ปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติทางบัญชี  ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร�  โดย
ร/วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ�และกลุ/มเกษตรกรท่ีใช�เครื่อง
คอมพิวเตอร�บันทึกบัญชี  ส/งเสริมการจัดทําบัญชีฟาร�ม  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารสํานักงาน  โดยใช�ระบบ  
Back  office  เช/นโปรแกรมสารบรรณ  โปรแกรมระบบวันทําการ  ระบบ  GFMIS  ฯลฯ 
  อัตราว(าง                  1   อัตรา 
  ค(าตอบแทน      15,960   บาท 
  สิทธิประโยชน�  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าด+วยพนักงานราชการ พ.ศ.2554    
โดยจะจัดจ+างต(อเม่ือได+รับการจัดสรรงบประมาณ   

 

          / 2.คุณสมบัติ..... 
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2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งของผู+มีสิทธิสมัครเข+ารับการเลือกสรร    
    คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม/ต่ํากว/า  18  ปQ 
(3) ไม/เป$นบุคคลล�มละลาย 
(4)  ไม/เป$นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม/สามรถปฏิบัติหน�าท่ีได�   ไร�ความสามารถ  หรือจิตฟSTนเฟUอน

ไม/สมประกอบ  หรือเป$นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว/าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 
(5)  ไม/เป$นผู�ดํารงตําแหน/งข�าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ�าหน�าท่ีใน 

พรรคการเมือง 
(6)  ไม/เป$นผู�ท่ีเคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก  เพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา  เว�นแต/เป$นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม/เป$นผู�บกพร/อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป$นท่ีรังเกียจของสังคม 

(7)  ไม/เป$นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล/ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน/วยงานอ่ืน 
ของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู�ท่ีผ/านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�างเป$นพนักงานราชการ จะต�องไม/เป$น
ข�าราชการหรือลูกจ�างส/วนราชการ  พนักงานราชการหรือลูกจ�างของหน/วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ�างของราชการส/วนท�องถ่ิน  และจะต�องนําใบรับรองแพทย�  ซ่ึงออกไม/เกิน 1 เดือน และแสดง
ว/าไม/เป$นโรคท่ีต�องห�ามตามกฎ ก.พ.  ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535)  มายื่นด�วย 

    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง  
  เป$นผู�ได�รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร�  ซ่ึงได�มีการศึกษาวิชาบัญชีไม/
น�อยกว/า  15  หน/วยกิต 

3. การรับสมัคร 

 3.1 วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
  ให�ผู�ประสงค�จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด�วยตนเองได�ท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�
หนองบัวลําภู  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู  ชั้น 3  ตั้งแต(วันท่ี 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556            
ในวัน และเวลาราชการ  โดยผู+สมัครต+องเสียค(าธรรมเนียมในการสมัคร  200  บาท 

3.2 หลักฐานท่ีต�องยื่นพร�อมใบสมัคร    
(1) รูปถ/ายหน�าตรง  ไม/สวมหมวกหรือสวมแว/นตาดํา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ/ายไม/เกิน             

1 ปQ (นับถึงวันป;ดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา และสําเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษา ท่ีแสดงว/าเป$นผู�มีคุณวุฒิ 

การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน/งท่ีสมัคร จํานวนอย/างละ 2 ฉบับ และได�รับอนุมัติจากผู�            
มีอํานาจอนุมัติภายในวันป;ดประกาศรับสมัคร  คือ  วันท่ี 3  พฤษภาคม  2556 
 
 
 

/ในกรณี........ 
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  ในกรณีท่ีไม/สามรถนําหลักฐานการศึกษาดังกล/าวมายื่นพร�อมใบสมัครได�ให�นําหนังสือรับรองท่ี
สถานศึกษาออกให�  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  และวันท่ีท่ีได�รับอนุมัติซ่ึงจะต�องอยู/ภายในกําหนดวัน
ป;ดรับสมัครมายื่นแทนก็ได� 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ�าน  จํานวนอย/างละ 1 ฉบับ 
(4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช/น  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู�สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน 

ชื่อ - นามสกุล  (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม/ตรงกัน)  อย/างละ 1  ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการผ/านงาน  จํานวน  1  ฉบับ  (ถ�ามี) 
ท้ังนี้   ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให�ผู�สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต�องและลงชื่อกํากับไว�ด�วย     

3.3 ค/าธรรมเนียมสอบ 
 ผู�สมัครสอบต�องเสียค/าธรรมเนียมสอบ  วันท่ียื่นใบสมัครในอัตรา 200 บาท เม่ือสมัครสอบ

แล�วค/าธรรมเนียมสอบจะไม/จ/ายคืนให�    

3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู�สมัครเข�ารับการเลือกสรรจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบรับรองตนเองว/า เป$นผู� มี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน/งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกรายละเอียดต/าง ๆ
ในใบสมัคร  พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัคร
ไม/ว/าด�วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม/ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน/งท่ีสมัครเข�ารับการเลือกสรร อันมีผลทําให�
ผู�สมัครสอบไม/มีสิทธิสมัครเข�ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล/าว  ให�ถือว/าการสมัครและการได�เข�า
รับการเลือกสรรครั้งนี้เป$นโมฆะสําหรับผู�นั้น  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ� จะไม/คืนค/าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบ  และผู�สมัครไม/มีสิทธิเรียกค/าเสียหายใด ๆ ได� 

4. การประกาศรายช่ือผู+มีสิทธิเข+ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการ  
    ประเมินสมรรถนะ 
  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมิน 
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวัน ท่ี  7 พฤษภาคม 2556                     
ณ  หน/วยงานท่ีท/านสมัคร 

 

 

 

 

 

 

/5. หลักเกณฑ�…. 
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5. หลักเกณฑ�และวิธีการเลือกสรร 
  ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะ  ด�วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

ประเมิน 
  ครั้งท่ี 

วันท่ีดําเนินการ 
สมรรถนะ  (ข+อเขียน)  คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1 8  พฤษภาคม  2556 
(09.00 - 12.00 น.) 
 
(13.00 - 16.00 น.) 

1) ความรู�เก่ียวกับการบัญชี 
2) ความรู�เก่ียวกับการสอบบัญชี 
3) ความรู�เก่ียวกับพนักงานราชการ 
4) ความสามรถในการใช�คอมพิวเตอร� 

 
200 

 
100 

 
สอบข+อเขียน 
 
สอบปฏิบัติ 

 
2 14 พฤษภาคม 2556 

(09.00 - 12.00 น.) 
1) ความรู�ความเข�าใจ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับ         
งานในตําแหน/งท่ีสมัคร 
2) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมหรือจําเป"นกับ         
งานท่ีจะปฏิบัติ  เช(น  การทํางานเป"นทีม            
มนุษย�สัมพันธ� ความคิดริเริ่มสร+างสรรค�                   
ความช่ือสัตย� 
 

100 สอบสัมภาษณ� 

 
  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  ก/อน            
และผู�ผ/านการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี 1  ดังกล/าวจะต�องเข�ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี  2  ต/อไป 

6. เกณฑ�การตัดสิน 
  ผู�ท่ีจะถือว/าเป$นผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินครั้งท่ี  2  จะต�องเป$นผู�ท่ีสอบได�คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  1  ไม/ต่ํากว/าร�อยละ 60  
  ผู�ท่ีจะถือว/าเป$นผู�ท่ีผ/านการเลือกสรรจะต�องเป$นผู�ท่ีได�คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต/ละ
สมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  และในครั้งท่ี 2 )  ไม/ต่ํากว/าร�อยละ 60 

การจัดจ�างจะเป$นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได�  หากคะแนนรวมเท/ากันจะให�ผู�ได�คะแนนสอบ
สัมภาษณ�มากกว/าเป$นผู�อยู/ในลําดับท่ีสูงกว/า ถ�าคะแนนสอบสัมภาษณ�เท/ากันให�ผู�ได�คะแนนสอบข�อเขียนมากกว/า
เป$นผู�อยู/ในลําดับท่ีสูงกว/า  ถ�าคะแนนสอบข�อเขียนเท/ากันก็ให�ผู�ท่ีได�รับเลขประจําตัวสอบก/อนเป$นผู�อยู/ในลําดับท่ี
สูงกว/า 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู+ผ(านการเลือกสรร 
  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  จะประกาศรายชื่อผู�ผ/านการประเมินเลือกสรร       
ครั้งท่ี 1  ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556  และประกาศรายชื่อผู�ผ/านการประเมินเลือกสรรครั้งท่ี 2 (สัมภาษณ�)         
ในวันท่ี 15  พฤษภาคม  2556  ณ  หน/วยงานท่ีท/านสมัคร และทาง http://nongbualamphu cad.go.th           
โดยบัญชีรายชื่อดังกล/าว  ให�เป$นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 1 ปQ  นับต้ังแต/วันข้ึนบัญชี
หรือนับแต/วันประกาศรับสมัครในตําแหน/งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม/แล�วแต/กรณี 

 
 

/8. การจัดทํา 



 �

 
8. การจัดทําสัญญาจ+างผู+ผ(านการเลือกสรร 
  1. ผู�ผ/านการเลือกสรร  จะได�รับการจ�างตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผู�ผ/านการเลือกสรร 
  2. ผู�ผ/านการเลือกสรร  จะต�องทําสัญญาจ�างตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�กําหนด 
  3. ผู�ผ/านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�าง  จะต�องไม/เป$นข�าราชการหรือลูกจ�างของส/วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ�างของหน/วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการ
ส/วนท�องถ่ิน 
  4. ผู�ผ/านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�าง จะต�องนําใบรับรองแพทย� ซ่ึงออกให�ไม/เกิน             
1 เดือน และแสดงว/าไม/เป$นโรคท่ีต�องห�ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) ได�แก/ โรคเรื้อน วัณโรค  
ในระยะอันตราย  โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป$นท่ีรังเกียจแก/สังคม  โรคติดยาเสพติดให�โทษ และโรค
พิษสุราเรื้อรัง  มายื่นด�วย 

  ในกรณีท่ีมีผู�ได�รับการเลือกสรรมากกว/าจํานวนตําแหน/งว/างท่ีมี และภายหลังมีตําแหน/งว/าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล�ายคลึงกัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ�อาจพิจารณาจัดจ�างผู�ท่ีผ/านการเลือกสรรท่ีเหลืออยู/
ดังกล/าว  หรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม/ก็ได� 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556 
 
 
 
 

(นางเทพินทร�  ไสยวรรณ) 
                    หวัหน�าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภ ู
 
 


