
ประกาศสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๖ (จังหวัดอุดรธานี)

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางสมทบ

ตําแหนง พนักงานสมทบตรวจเงินแผนดินชั้น ๔ ปฏิบัติราชการประจํา

สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดบึงกาฬ
__________________________________________________________

ดวยสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๖ (จังหวัดอุดรธานี) จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ

และแตงตั้งบุคคลเปนลูกจางสมทบ ตําแหนงพนักงานสมทบตรวจเ งินแผนดิน ชั้น ๔ ปฏิบัติราชการประจํา

สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดบึงกาฬ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ (๒) แหงระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินวาดวยลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะ

กรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ และขอ

๒๒ (๑) (ง) ของระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผนดินวาดวยการบริหารราชการของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

๑. ตําแหนง สถานท่ีบรรจุ และจํานวนที่จะบรรจุ 

    ตําแหนง พนักงานสมทบตรวจเงินแผนดิน ช้ัน ๔ ปฏิบัติราชการประจําสํานักตรวจเงินแผนดิน
จังหวัดบึงกาฬ จํานวน ๑ อัตรา 

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
      ๒.๑  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ 
(๓) เปนผูเ ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  ทรงเปน

พระประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไมเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๕) ไมเปนขาราชการซึง่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวย

งานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๗) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๘) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน ถูกส่ังพักราชการ หรือถูกสั่ งใหหยุดงานเปนการ

ช่ัวคราว ในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ 
(๙) ไมเปนคนไรความสามารถ หรอืสติฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือมีรางกายหรือจิตใจไม

เหมาะสม ท่ีจะปฏิบัติหนาที่ 
(๑๐) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
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(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย รวมท้ังถูกออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๒) ไ ม เ ป น ผู เ ค ย ถู ก สั่ ง ใ ห อ อ ก จ า ก ร า ช ก า ร ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว า ดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน กรณีหยอนความสามารถ บกพรองในหนาที่หรือประพฤติตนไมเหมาะสม หรือกรณี
มีมลทิน หรือมัวห ม อ ง ใ น ก ร ณี ที่ ถู ก ส อ บ ส ว น  

ผูท่ีขาดคุณสมบัติ (๔) (๕) มีสทิธิสมัครสอบคัดเลือกได แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเขา
ทํางานเปนลูกจางสมทบในตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกไดตอเม่ือพนจากตําแหนงกรรมการ หรือเจาหนาที่ ใน
พรรคการเมือง หรือขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐแลว

สําหรับพระภิกษุสามเณร สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี)
สงวนไมรับสมัครสอบคัดเลือก และไมอาจให เขาสอบคัดเลือกได   ทั้งน้ี  ตามนัยหนังสือ  กรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรฝีายบรหิาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวนัท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของมหาเถร
สมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๒.๒ คณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหนง ผูสมัครตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
     (๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทาทางบัญชี

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรธุรกิจ การเงินการธนาคาร การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ
         (๒) เปนผูไดรบัประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทาทางบญั

ชี คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรธุรกิจ การเงินการธนาคาร การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      (ก) ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานตรวจเงินแผนดินท่ีคอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบ

หรือสอนงานเปนระยะ และปฏิบัติหนาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
            (ข)   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานธุรการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย
      (ค) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชและบันทึกขอมูลของคอมพิวเตอร ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการ

บันทึกขอมูลลงในสือ่บันทึกทางคอมพิวเตอร หรือที่มีลักษณะการใชงานที่คลายคลึงกัน สามารถถายโอน
ขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอร การใชระบบเครือขายในหนวยงาน และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
ในเบ้ืองตน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล รวมถึงงานธุรการของสํานัก และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. อัตราคาจาง/คาตอบแทน 
   ๔.๑ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราคาจาง ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท
   ๔.๒ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของ

สวนราชการตางๆ ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอย
กวา ๒ ป อัตราคาจางเดือนละ ๑๐,๘๔๐.๐๐ บาท

  ผูทีไ่ดรบัการบรรจจุะตองถูกหักคาจางเปนเงนิสมทบนําสงกองทุนประกันสังคมรอยละ ๕  ของเงินคาจาง
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และท่ีแกไขเพิ่มเติม

   ท้ังน้ี ลูกจางสมทบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินที่ไดรับการจางหรือบรรจุใหม เมื่อปฏิบัติงาน
พนหกเดอืนนับแต วันท่ีมีคํา ส่ังจางในปงบประมาณแรกเปนตนไป จะไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ เดือนละ
๕,๐๐๐.๐๐ บาท  เมื่อไดปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษ
ของลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๕. ระยะเวลาในการจาง 
   ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และจะมีการพิจารณาทําสัญญาจางตอเปนรายป

หากผานเกณฑการประเมินของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
๖. การรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
   ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองท่ีสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดบึงกาฬ

เลขท่ี  ๑๙๓  ตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทร.๐-๔๒๔๙-๒๕๐๕ ตอ๑๐๐  ไดตั้งแตวัน
ท่ี ๒๗  กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  ในวันและเวลาราชการ 

(ท้ังน้ี ผูสมัครไมตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครแตอยางใด)
๗. เอกสารหลักฐานท่ีตองนํามายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก 
    ๗.๑ สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกใหโดยอาศัย

อํานาจของกฎหมายและแสดงวาผูสมัครสอบไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการ
ศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  จํานวนอยาง
ละ ๑ ฉบับ 

  ท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดน้ันจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ๆ เปน
เกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัครสอบ
คือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

  ๗.๒ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ ๑ ฉบับ 
  ๗.๓  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีดํา  ไมมีรอยประทับตราใชแลว ถายครั้ง

เดียวกันไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว ขนาดเดียวกันจํานวน ๓ รูป โดยใหติดที่ใบสมัคร
จํานวน ๑ รูป ติดท่ีบัตรประจําตัวสอบ จํานวน ๒ รูป

 ๗.๔ ในกรณี ท่ีชื่อ – นามสกุล ในใบสมัครสอบและหลักฐานการสมัครสอบในขอ ๗.๑ หรือ ๗.๒ ไม
ตรงกัน ใหสงสําเนาหลักฐานการแกไขนั้น เชน ใบเปล่ียนชื่อ นามสกุล ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบ
เพศหญิง) จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๗.๕ สําเนา สด.๘ หรือ สด.๔๓ จํานวน ๑ ฉบับ กรณีผูสมัครสอบเปนเพศชาย 
 ๗.๖ ใบรับรองประสบการณการทํางาน หรือการผานงาน (ถามี) 
 ๗.๗ ใบรับรองแพทย ซึ่งแสดงตัวไมเปนโรคที่ตองหามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ที่

ออกใหไมเกิน ๓๐ วัน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ทั้ ง น้ี  สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา "สําเนาถูกตอง" และ ลงลายมือชื่อ

กํากับเอกสารทุกฉบับไวดวย
อนึ่ง กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการสมัครสอบ ไมถูก

ตอง  ครบถ วน   หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิภูมิภาคที่ ๖
(จังหวัดอุดรธานี) จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกครัง้นี้มาตั้ งแตตน และ
จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งหรือเรียกรองใด ๆ ทั้งส้ิน
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๘. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก
     สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๖ (จังหวัดอุดรธานี) จะประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธิเขา

สอบคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สํานัก
ตรวจเงินแผนดินจังหวัดบึงกาฬ และทางเวบ็ไซตของสํานกังานการตรวจเงินแผนดนิ (http://www.audit.go.th) 

๙. หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
    ๙.๑ ภาคความรูท่ัวไป และความรูเกี่ยวกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยวิธีการสอบ

ขอเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประกอบดวย 
(๑) ความรูเกี่ยวกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(๒)  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน ดินว าดวยลูกจางสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
    ๙.๒ ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐

คะแนน) ประกอบดวย 
(๑) ความรูความสามารถทางการบัญชี
(๒) พระราชบัญญัติวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๓) ระเบยีบวาดวยการรกัษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม

   ๙.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีสัมภาษณ จะประเมินผูเขาสอบ เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรม
ท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่
อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน ในหนาที่ และความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความ
สามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของลูกจางสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 

๑๐. เกณฑการตัดสิน 
      ผูท่ีถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได  จะตองเปนผูที่สอบคัดเลือกไดคะแนนในแตละภาค ที่สอบ

ตามหลักสูตรไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 
๑๑. การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
       ๑๑.๑ การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได  จะเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ

ในกรณีท่ีมีผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหพิจารณาจัดลําดับ ดังนี้ 
(๑) กรณีมีผูท่ีไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนภาคความเหมาะสม กับตําแหนง

มากกวา เปนผูอยูในลําดับสูงกวา 
(๒)  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหนงเทากนั  ใหผูไดคะแนน  ภาคความรูความ

สามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวา เปนผูอยูในลําดับสูงกวา
(๓) ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผู ไดคะแนน

ภาคความรูท่ัวไปมากกวา เปนผูอยูในลําดับสูงกวา 
(๔) ถายังไดคะแนนเทากันอีก ก็ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูอยูในลําดับ

ท่ีสูงกวา (การใชเลขประจําตัวสอบ จะตองใหกอนหลังตามลําดับท่ีสมัครสอบ) 
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๑๑.๒ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๖ (จังหวัดอุดรธานี) จะประกาศข้ึนบัญชี ผู สอบ
คั ด เลือกได โดยจะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไม เกิน ๒ ป นบัตั้งแตวันประกาศข้ึนบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือก
อยางเดียวกันน้ีอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชี ผูสอบคัดเลือกไดคร้ังนี้เปนอันยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแตงตั้ง 
    ผูสอบคัดเลือกไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกได โดยจะ

บรรจุท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๖ (จังหวัดอุดรธานี) และไปปฏิบัติราชการประจําที่สํานักตรวจ
เงินแผนดินจังหวัดบึงกาฬ 

๑๓. ขอพึงปฏิบัติ 
       ผูไดรบัการบรรจุเขาทํางานเปนลูกจางสมทบ และปฏิบัติราชการประจําที่สํานักตรวจเงินแผน

ดินจังหวัดบึงกาฬ  จะตองตัง้ใจปฏบิตัหินาท่ีทีไ่ดรบัมอบหมายตามความรูความสามารถ และยดึถอืปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผน
ของทางราชการอยางเครงครัด 

 ประกาศ ณ  วันที่   ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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