
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ

ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 

ราชการทั่วไป กรณ ีร ับคนพิการเข ้าทำงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน ่งเจ ้าหน ้าท ี่จ ัดผลประโยชน ์ 

เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร 

พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ 

สัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕:<£๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เร่ือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ 

อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕:๕:๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งกรมธนารักษ์ ท่ี ๔๗๕yte๔๖๒ 

ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕:๖๒ และคำสั่งจ ังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๒๓๔๕:/๒๕:๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ ื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน โดยมี 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ช่ือกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ช่ือตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ลักษณะงานท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

๑) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข มาตรฐานการใข้ที่ราชพัสดุ การจัดให้เช่า 

และการจัดทำสัญญาต่างตอบแทน

๒) ดำเน ินการเกี่ยวการใช้ท ี่ราชพัสด ุ การจัดหา 

ประโยชน์ไนที่ราชพัสดุ เช่น การจัดให้เช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การสืบสิทธิการเช่าแทน 

ผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อควบคุมดูแลรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าท่ีราชพัสดุ 

และเพื่อลดปึญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

๓) พิจารณากรณีการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น  ๆในที่ราชพัสดุ การขอรื้อถอนอาคารสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งพิจารณากรณีการขออนุญาต 

นำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ เพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

๔) บำรุง ดูแล รักษาที่ราชพัสดุ และจัดทำแผน 

โครงการพัฒนาปรับปรุงที่ราชพัสดุ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และเป็นแนวทางในการบริหาร 

การใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธึ๋ ปีญหา 

การบุกรุกที่ราชพัสดุ เรื่องร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งกรณีต่าง  ๆ เพื่อหาข้อยุติ'ปิญหาให้เกิดความเป็นธรรมและ 

ไมให้รัฐสูญเสียผลประโยชน์

/ ๖) ปฏิบัติงาน...
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๖) ปฏิบัติงานอื่น  ๆที่เก่ียวข้องตามที,ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง ๑ อัตรา

ค่าตอบแทน 

สิทธิประโยชน์

ระยะเวลาการจ้าง

๑๘,๐๐0.- บาท

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง 

สิทธิประโยชน์ชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔ และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม

ตั้งแต่วันที่ฑำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๗

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
๒.® คุณสมบัติท่ัวไป

๑) มีสัญชาติไทย

๒) มีอายุ'โม'ต่ําก'ว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 

๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม,เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตพ่ินเพิอนไม,สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง

๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่ส ุดให้จำคุก เพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ 

มาแล้วเกินห้าปี

การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการต้อง 

กำหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม,เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจ 

ชองสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

๘) เป็นผู้พิการทางการเห็น หรือทางได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหว 

หรือร่างกาย ซึ่งความพิการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ 

หรือเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลชองรัฐหรือ 

สถานพยาบาลเอกซนที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศกำหนด

หมายเหตุ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ผ ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะต้องไม่เป็น 

ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน 

หรือลูกจ้างของราชการส่วนห้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม,เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า 

ไม'เป็นโรคตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางจังหวัดอำนาจเจริญไม่รับสมัคร และไม,อาจให้เข้ารับ 
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

ที่ นว ๘๙/๒๔๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 

๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘ โดยอนุโลม

/๒ .๒ คุณสมบัติ...



๓

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิซา 

จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

๓. การรับสมัครสอบ
๓.® วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่อำนาจเจริญ 

ข้ัน ๑ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนขยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 

ตั้งแต่วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราซการ 

๓.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม,สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว โดยถ่ายไม,เกิน 

๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

๒) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ

๓) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดย 

ผู้ประกอบวิซาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกซนที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งขาติประกาศกำหนด

๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๕) สำเนาประกาศนียบัตรที,แสดงว่า เปีนผู้ที่มี'วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 

โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มือำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๖) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดง'ว่าเ'ปีนผู้ที่มื 

วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มือำนาจอนุมัติภายใน 

วันปิดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มือำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

คือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ในกรณีที,ไม,สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ 

ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจาก 

ผู้ที่มือำนาจอนุมืติ ภายในวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนได้

๗) สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ เซ่น ใบเปลี่ยนซื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ซื่อ - นามสกุล 

ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี เฉพาะเพศหญิง) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๘) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเปีนผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓) หรือ 

สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนิ้ สำเนาหลักฐานเอกสารการรับสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร 

เขียนตำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงซ่ือกำกับเอกสารทุกฉบับ

๓.๓ เง่ือนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง  ๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที,เกิดความ 

ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม,ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร 

อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครตังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ 

เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดอำนาจเจริญจะไม,คืนค่าธรรมเนียมการสมัครนั้นด้วย และ 

ผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด  ๆได้



๔. การประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิลอบ และกำหนดวัน เวลา ฝ็ถๆนท่ีสอบ
จังหวัดอำนาจเจริญจะประกาศรายซื่อผู้ม ีส ิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

ให้ทราบภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ ณ ป้ายประซาสัมพันธ์หน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ช้ัน ๑ 

ศาลากลางวังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำ๓ อเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และทางเว็บไซต์ 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญที่ https://amnatcharoen.treasury.go.th

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการลอบ

การประเมิน หัวข้อ คะแนน ว ิธ ีการประเมิน

คร้ังที, ๑ ความร้ความสามารถทั่วใป 

๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ใฃ เพ่ิมเติม 

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๔๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๔. พระราชบัญณู้ติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

๔. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ป้จจุบัน 

๖. คุณธรรม จริยธรรม

๔๐ สอบข้อเขียน

ความร้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๔๖๒ 

กฎและระเบียบที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

๒. ความร ูเ้กี่ยวก ับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ในหมวดท ีเ่กี่ยวก ับ ทรัพย์และนิติกรรมสัญญา 

๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน 

๔. ความร ู้ด้านการตลาด 

๔. ความร ู้ด้านเศรษฐศาสตร์ 

๖. ความร ูเ้กี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

๔๐ สอบข้อเขียน

คร้ังท ี่ ๒ ๑. ความรู้ พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประ'ว ัต ิการทำงาน 

และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม 

๒. ความสามารถ สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถที,จะ 

ทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เซาว์ป้ญญา ความคล่องแคล,วว่องไว 

ในการตอบป้ญหา แก้ป้ญหาและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง  ๆ

๓. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งร่างกายและจิตใจ และ 

สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์

https://amnatcharoen.treasury.go.th


๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน 

สมรรถนะในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

กรณี ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ไต้คะแนนการประเมินสมรรถนะ 

คร้ังที, ๒ สูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบยังเท่ากันให้ผู้ไต้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่ 

อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๖.๒ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบไต้

๗. การประกาศรายซ่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกฝ็รร
จ ังหว ัดอำนาจเจร ิญจะประกาศรายซ ื่อผ ู้ผ ่านการเล ือกสรรตามลำด ับคะแนนสอบ 

ณ ป ้ายประซาส ัมพ ันธ ์ สำน ักงานธนาร ักษ ์พ ื้นท ี่อำนาจเจร ิญ  ขั้น ๑ ศาลากลางจ ังหว ัดอำนาจเจร ิญ  

ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทางเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 

อำนาจเจริญที่ https://amnatcharoen.treasury.go.th โดยบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิก 

หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี และภายหลังมีตำแหน่งว่างในลักษณะเดียวกัน 

หรือคล้ายคลึงกัน จังหวัดอำนาจเจริญอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือดำเนินการ 

เลือกสรรใหม่ก็ไต้

๘. การจัดทำสัญญาจ้าง
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดอำนาจเจริญกำหนด 

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

^ ะ ^

( นายธนูสินธ์ ไชยสิ1} ) 4 
รองผู้ว่าราชการจ้งหวัต รักษาราชการแทน 

ผู้าๆราชการจังหวัดอำนาจเจริญ.
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