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ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน  

ปฏิบัติงานประจ าฝ่ายตรวจสอบ ประจ าปีบัญชี 2562 
----------------------------------------------------- 

 ด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่ม ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจ าฝ่ายตรวจสอบ ระดับ 10 
จ านวน 1 อัตรา และระดับ 8 - 9 จ านวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ก ากับ ติดตาม และปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนด้านการตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานตรวจสอบ การสอบทาน/การประเมิน การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการควบคุมการบริหาร
ความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารขับเคลื่อนโครงการส าคัญและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือก าหนดมาตรการ
ป้องกัน และแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติของธนาคาร ตรวจสอบ
กิจกรรมที่มีความซับซ้อน ลักษณะงานที่เป็น Digital banking และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big data analytics 
พัฒนาการปฏิบัติงานและระบบการตรวจสอบ ตลอดจนการประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานและนโยบายธนาคาร 
   
 2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    2.1  หัวหน้าสายตรวจสอบ ระดับ 10 จ านวน 1 อัตรา 

2.1.1  อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) 
           2.1.2  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านบัญชี การสอบบัญชี 
เศรษฐศาสตร์ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร) การเงินการธนาคาร การเงินธุรกิจ การตรวจสอบภายใน  
บริหารการเงิน การเงินและการลงทุน การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการการเงิน  
การเงินเชิงปริมาณ การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการคลัง การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ  
จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)  

2.1.3  มีประสบการณ์ในงานบริหารตรวจสอบการด าเนินงานองค์กรที่มีสินทรัพย ์
ขนาดใหญ่มากกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 7 ปี และหากมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารหรือสถาบัน
การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
           2.1.4  มีประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน  CPIAT หรือ CIA  
 2.1.5  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารระบบตรวจสอบ การควบคุมภายใน การบริหาร 
ความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีทักษะในการพัฒนาระบบตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ  
 2.1.6  มีความสามารถในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร 
กล้าแสดงความคิดเห็น และมีทักษะการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก้ไข 
 2.1.7 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 
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   2.2  พนักงานตรวจสอบ ระดับ 8 - 9  จ านวน 1 อัตรา 
  2.2.1  อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) 

 2.2.2  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านบัญชี  
การสอบบัญชี เศรษฐศาสตร์ (ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร) การเงินการธนาคาร การเงินธุรกิจ  
การตรวจสอบภายใน บริหารการเงิน การเงินและการลงทุน การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน  
การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการคลัง การเงินและ 
การธนาคารระหว่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)  

2.2.3  มีประสบการณ์ในงานบริหารตรวจสอบการด าเนินงานองค์กรที่มีสินทรัพย ์
ขนาดใหญ่มากกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารหรือสถาบัน
การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2.2.4  มีประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน  CPIAT หรือ CIA 
 2.2.5  มีทักษะการรวบรวม สังเกต วิเคราะห์ข้อมูล และทักษะในการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ  

2.2.6  มีความสามารถท างานในรูปแบบโครงการ การท างานเป็นทีม กล้าแสดง 
ความคิดเห็น และมีทักษะการให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ   
           2.2.7 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

 
 3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  3.1 มีสัญชาติไทย 
  3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก ่
สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์  
หรือได้ผ่านการบ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด 
ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน 
  3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
  3.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
  3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน 
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 4. การสมัคร 
  4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใด 
ไม่ตรงตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกข้ันตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการ 
จ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
  4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร 
ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจ 
ต าแหน่ง “หัวหน้าสายตรวจ ระดับ 10 ” หรือ “พนักงานตรวจสอบ ระดับ 8 – 9” เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น)  
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส าหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงาน 
ที่สนใจเป็นต าแหน่ง “หัวหน้าสายตรวจ ระดับ 10 ” หรือ “พนักงานตรวจสอบ ระดับ 8 – 9” เพียงต าแหน่งเดียว
เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร 
ของ ธ.ก.ส. เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหา 
และคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 
  ทั้งนี้ หากมีจ านวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ 
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้ 
 
 5. การคัดเลือก 
  5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และผู้สมัครต้องน าเสนอประวัติการท างาน 
ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง โดยให้น ามาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์   
       ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วน
ภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์  มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับธนาคาร 
โดยธนาคารจะท าการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะน าผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาผลการคัดเลือก 
    
 ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคาร 
เป็นที่สุดและผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้ 
 
 6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมก าหนดเลขประจ าตัว
สอบเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร และขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 
  6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับคะแนนสอบ
สัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจัดล าดับจากเลขประจ าตัวสอบ 
เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกตามล าดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน 
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 7. อัตราเงินเดือน 
  ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการก าหนด
อัตราค่าจ้างของธนาคาร 
 
 8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 
  8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร 
ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
ธนาคาร และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้ว
ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น  
  8.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเรียงตามล าดับตามอัตราว่าง  
ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ฯ จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารก าหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร 
พร้อมทั้งจัดท าหนังสือค้ าประกันตามที่ธนาคารก าหนด 
  8.3 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด  
จะถือว่าสละสิทธิ์ และตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์ฯ แต่ยังไม่ได้เรียกตัว 
มาปฏิบัติงาน ธนาคารจะข้ึนบัญชีส ารองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
  ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง  
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ิมเติม  
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารก าหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้ 
โดยไม่เรียงล าดับ 
 
 9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
  ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกท่ีธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลอง 
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  
โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน  
ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็น
และเหตุผลพร้อมจัดท าแผนงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
เป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
 
 10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดท าบันทึกข้อตกลง 
การปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารก าหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผล 
การประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี  
หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นๆ ของส่วนงานที่บรรจุแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 5 ปี  
ยกเว้นกรณีได้รับการสอบเลื่อนต าแหน่ง 
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 ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระท าการใด ๆ ว่าสามารถให้ความ 
ช่วยเหลือในการเข้าท างานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ 
ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซ่ึงจะมีผลท าให้ถูกปรับตกในทุกข้ันตอน  
และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้า
ท างานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
    (ลงชื่อ)     สันติ เจริญสุข 

      (นายสันติ  เจริญสุข) 
   ผู้ช่วยผู้จัดการ ท าการแทน 

  ผู้จัดการ 
  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 


