
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ
เร่ือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์

ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นท่ีอำนาจเจริญ

ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

จากเงินนอกงบประมาณ ประ๓ ทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานท่ีราชพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์ ประจำ 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง 

อัตราว่าง

อัตราค่าจ้างรายเดือน 

วุฒิการศึกษา 

ระยะเวลาการจ้าง

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 

๑ อัตรา 

๑๕,๐๐๐.-บาท 

ปริญญาตรี

ตั้งแต่มีคำสั่งจ้าง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
- การรับคำร้องเกี่ยวกับการดำเนินการด้านที่ราชพัสดุ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุจากส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรอื่นของรัฐ และการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ

- การโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุและอาคารราชพัสดุ

- การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า

- การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุและอาคารราชพัสดุ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้

- การบันทึกข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า

- จัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธึ๋ให้กระทรวงการคลัง

- เง่ือนไขการเช่า ใบสำคัญแสดงการเช่า บันทึกประจำตัวผู้เช่า เพ่ือเป็นหลักฐานของทางราชการ

- การเร่งรัดการจัดเก็บค่าเช่าและเงินอื่นใดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ เพื่อมิให้มีเงินค้างชำระและ 

เป้าหมายของรายได้ประจำปีงบประมาณมีป้ญหา

- การติดตามตรวจสอบให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญาเช่าเพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดสัญญา ระเบียบ 

กฎหมายของทางราชการ

- ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติท่ัวไปของผ้ลมัครุ
๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม,ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับตั้งแต่วันท่ียื่นใบสมัครุ)

๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทซึ๋ใจ

/ ๓.๔ไม่เป็น...



๓.๔ ไม่เปีนผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๓.๕ ไม่เปีนผู้มืกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตพ่ืนเพิอน 

ไม่สมประกอบ หรือเปีนโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๓.๖ ไม่เป ีนผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให ้พ ักราชการหรือถูกสั่งให ้ออกจากราชการไว้ก ่อน 

ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

๓.๗ ไม่เปีนผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเปีนที่รังเกียจชองสังคม 

๓.๘ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

๓.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๓.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

๓.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๓.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง 

บุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๖/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ชองตำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๔. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบัน 

การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

- ๒ -

ตำแหน่ง วิธกีารประเมิน คะแนนเต็ม
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

(๑) ความร้ความสามารถทั้วไใ]

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

กรมธนารักษ์

- ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดอำนาจเจริญ

- คุณธรรม จริยธรรม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(๒) ความร้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

- ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ

- ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์และนิติกรรมสัญญา

๑๐๐

/  เจ้าหน้าที่



- ๓ -

ตำแหน่ง วิธกีารประเมิน คะแนนเต็ม
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยซน์ - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน

- ความรู้ต้านการตลาด

- ความรู้ต้านเศรษฐศาสตร์

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

-โดยจะประเมินผู้เข้ารับการคัดเสือกเพื่อพิจารณา 

ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฎ 

ทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเสือก และความเหมาะสมในต้าน 

ต่าง  ๆ เซ่น ความรู้ที่อาจใข้ประโยขใมันการปฏิบัติงานใน 

หน้าที่ ความสามารถ ท่าทางวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 

คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ปฏิภาณ 

ไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น

๑๐๐

๖. เอกลารและหลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
๖.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนและสำเนาประกาศบียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิขาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ไต้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งต้องอยู่ 

ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสิดำ ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

๖.๕ เอกสารทางทหาร เซ่น สำเนาหนังสือสำคัญ สด.๘ หรือใบสำคัญ สด.๙ หรือใบรับรองผล 

สด.๔๓ จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศขาย)

๖.๖ สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เซ่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะเพศหญิง), ใบสำคัญ 

แสดงการเปลี่ยนซื่อตัวและซื่อสกุล (ในกรณีท่ี ซื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ฉบับ

๗. เง่ือนไขในการสมัครลอบ
ผู้สมัครจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ม ีค ุณสมบัติท ั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ

ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเสือกด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน และสำเนาเอกสาร 

ทุกฉบับจะต้องลงขื่อกำกับรับรองความถูกต้องไว้ด้วย ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม,ว่า 

ด้วยเหตุใด  ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ 

สมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าการรับสมัครและการไต้เข้ารับการสอบคัดเสือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 

สำหรับผู้นั้นและผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใด  ๆไต้ 

๘. วิธีการคัดเลือก
สำน ักงานธนาร ักษ ์พ ื้นท ี่อำนาจเจร ิญ  จะดำเน ินการค ัดเส ือกโดยการสอบวัดความรู้ 

ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง และสัมภาษณ์พิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม บุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับ 

สังคม ทัศนคติและประสบการณ์

/ ๙. เกณฑ์การตัดสิน...



Gl -

๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลำดับจากผู้ที่ไต้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

๑๐. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 

อำนาจเจริญ (ส่วนบริหารท่ัวไป) ถนนขยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ

๑๑. การประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานท่ีลอบ
จังหวัดอำนาจเจริญจะประกาศรายขื่อผู้มืสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ 

ให้ทราบ ในวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์สำนักงาบธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ และทางเว็บไซต์ 

สำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่อำนาจเจริญ https://amnatcharoen.treasury.§o.th/th/ หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน

๑๒. การประกาศรายซ่ือและการข้ึนบัญชีรายซ่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๒.๑ จะประกาศรายขื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับจากผู้ที่ไต้คะแนนรวม 

สูงสุดไปหาต่ําสุด ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

๑๒.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่

วันที่ประกาศ

๑๓. การจัดจาง
ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับอัตรา 

ค่าจ้างตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑. และผู้ท่ี'ได้'รับการ 

คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จะต้องมีข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ หรือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ (ระดับ ๓ เดิม) หรือ 

เทียบเท่าข้ึนไป มาทำสัญญาคํ้าประกันความเสียหายไว้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ

ประกาศ ณ วันท่ี บ) <ร// ผฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

^ © น ้ป ี\ 1

( บายธนูสิบธ ไขยอัรื )
รองผูวาราชโทรจังพรัด รักษ รๆาขก 

ผูวาราชการจัง Vi วัดอำนาจ)ชุรัญ

https://amnatcharoen.treasury.%c2%a7o.th/th/

