
ด้วยจังหวัดชัยภูม จะด0าเนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์ เพ่ือปฏปัตงานด้านทะเบียนและหสักฐานท่ีราชพัสดุ ในส่วนจัดการฐานข้อมูล 
สำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูม โดยมีรายละเอียดคังต่อไปน้ี 

๑. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์ 

อัตราว่าง ๒ อัตรา 
อัตราค่าจ้างรายเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท 
เงนเพ่ิมการครองชีพ 
ระยะเวลาการจ้าง ตั๊งแต,วันที่มีคำสั่งจ้าง-๓๐กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอบข่ายงานท่ีจะต้องปฏปัต ดำเนนการเก่ียวกับท่ีราชพัสดุด้านงานทะเบียน 

และหสักฐานท่ีราชพัสดุ ในส่วนจัดการฐานข้อมูล และงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมปัตทั่วไปของผู้สมครุ 
ผู้สมัคุรต้องมีๆณสมบัตทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคสังว่าด้วยลูกจ้างประจำ 

ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้ 
๒.๑ มีสัญชาตไทย 
๒.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบรบูรณ์ 
๒.๓ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ๋ึใจ 
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผูใหญ่บ้าน และ 

ผู้ช่วยผูใหญ่บ้าน 
๒.๕ ไม,เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
๒.๖ ไม,เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏปัตหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จตฟินเฟิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามระเบียบกระทรวงการคสังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
๒.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
๒.๙ ไม1เป็นกรรมการพรรคการเมีองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมีอง 
๒.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๑๑ ไม่เป็นผู้.... 
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๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำฟิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผดท่ีไต้กระทำโดยประมาทหรือความผดลหุโทษ 

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสาหกจ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนชองรัฐ 

๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผดวินัยตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำชองส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก เพราะกระทำผดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

๒.๑๕ ไม่เป็นผ้เคยกระทำการทจรตในการสอบเข้ารับราชการ 
สำหรับพระภกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ 

และแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบรืหาร 
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค0าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งชองผู้สมัคร 

ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

เจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ที่ 
ก.พ.รับรองแล้วทางพาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง 
การบริหาร กฎหมายหรือรัฐศาสตร์ หรือทางอ่ืนท่ี ก.พ.กำหนดไวใข้ 
เป็นคณสมบัติเฉพาะตำแหน่งน้ี 

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องน่ามาย่ืนในการสมัคร 
๔.๑ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุ 

สาชาวชาท่ีสำเร็จการศึกษาและวันท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร 
จำนวน ๑ ฉบับ 

๔.๒ สำเนาทะเบียนบัาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔.๓ เอกสารทางทหาร เช่น สำเนาหนังสือสำคัญ สด.๘ หรือใบสำคัญ สด.๙ หรือใบรับรองผล 

สด.๔๓ จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) 
๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวนตาสีด0า ชนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไวไม่เกน ๑ ปี 

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป 
๔.๕ สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะเพศหญง)ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล 

(Iนกรณีท่ี ชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ออกไวไม่เกน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม 

กฎหมาย ก.พ. ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๓๕ จำนวน ๑ ฉบับ (ย่ืนในวันท่ีรายงานตัว) 
ทั้งนิ้ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเชียนค0ารับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ 

ไว้ด้วย 

๕. เง่ือนไช 
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๕. เง่ือนไขในการสมัครสอบ 
ผู้สฺมัครจะต้องรับผดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคณสมปัตทั่วไป 

และคุณสมบัตเฉพาะตำแหน่งท่ีสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจรง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน 
ใบสมัครพร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครสอบคัดเสือกต้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน และสำเนาเอกสารทุก 
ฉบับจะต้องลงช่ือกำกับรับรองความถูกต้องไว้ด้วย ในกรณีท่ีมีการผดพลาดอันเกํดจากผู้สมัครสอบ 
ไม่ว่าด้วยเหตใดๆ หรือวุฒการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒของตำแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มี 
สิทธสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบให้ถึอว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเสือกครั้งนี้เป็น 
โมฆะสำหรับผู้น้ัน 

๖. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูม 

เลชท่ี ๓๑๖/๑ ถนนองค์การบรหารส่วนจังหวัด สาย ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูม จังหวัดชัยภูม ได้ต้ังแต่ 
วันที่ ๑๓ ธนวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น -๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ 
หรือตดต่อสอบถามได้ท่ี โทร ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๐๒ ตอ ๑๑๑ 

๗. การประกาศรายช่ือผู้มืสิทธเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา วธีการ และสถานท่ีสอบ 
จังหวัดชัยภูมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบ กำหนดวัน เวลาและสถานท่ีสอบ 

ให้ทราบในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูมื และทางเว็บไซต์ www.treasury.go.th 

๘. หลักเกณฑเเละว!เการคัดเสือก 

ตำแหน่ง วธีการประเมน คะแนนเต็ม 

เจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน่ - สอบข้อเขียน 
๑) ความรู้ความสามารถท่ัวไป ๕๐ คะแนน 

- ความรูความสามารถเก่ียวกับการใข้โปรแกรมคอมพวเตอร 
- พ.ร.บ.ข้อมูลขำวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- คุณธรรม จรืยธรรม 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเตม 
๒) ความรูความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน 

- ความรู้เก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผดชอบของกรมธนารักษ์ 
- พ.ร.บ.ท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ 
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธีการปกครอง ดูแล 

บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน่เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๔๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- ความรู้เก่ียวกับภูมศาสตรสารสนเทศ 

โ 

http://www.treasury.go.th
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ตำแหน่ง วิธีการประเมน คะแนนเตม 
- สอบสัมภาษณ โดยจะประเมนผู้เข้ารับการคัดเสือกเพ่ือ ๕๐ คะแนน 

พจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี จากประวัตส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมท่ีปรากฏ 
ทางอ่ืนของผู้เข้ารับ.การคัดเสือก และความเหมาะสมในด้าน 
ต่างๆ เข่น ความรูท่ีอาจใข้เป็นประโยชน์1นการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ พ่วงทีวาจา อุปนสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จรยธรรม การปรับตัวเข้ากับ 
ผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม ปฏิภาณ ไหวพรบและ 
บุคลกภาพ เป็นด้น 

- สอบปฏิบัติคอมพวเตอร์ ๕๐ คะแนน 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบดัดเสือกได้ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนรวมท้ังส้ินไม,ต่ํากว่า 

ร้อยละหกสิบ 
๑๐. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเสือก 

๑๐.๑ จะประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเสือก โดยเรียงตามลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนน 
สูงสุดไปหาตํ่าสุด ในกรณีท่ีได้คะแนนเพ่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับหมายเลขประจำตัวสอบกอนเป็นผู้ท่ีอยู่ในลำคับท่ีสูงกว่า 

๑๐.๒ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเสือกได้จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกน ๒ ปี นับตั้งแต่ 
วันที่ประกาศ 

๑๐.๓ จะประกาศผลการสอบคัดเสือกในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑๑. การบรรจุและแต่งต้ัง 

ผู้สอบคัดเสือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเสือกได้ และ 
ผู้Iด้รับการเรียกตัวหรือได้รับหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏบัติงาน จะต้องมีข้าราชการ พนักงานองค์กร 
ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ 
(ระดับ ๓ เดม) หรือเทียบเท่าข้ึนไป มาทำสัญญาคาประกันความเสียหายไว้กับสำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูม 
ตามแบบท่ีกำหนด 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

(นางนภาวรรณ นาจะหม่ืน) 
เจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน 

ธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูม ปฏิบัติราชการแทน 
ผวาราชการจังหวัดชัยภฺม 




