ด้วยจังหวัดชัยภูม จะด0าเนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าทีจ่ ดั ผลประโยชน์ เพือ่ ปฏปัตงานด้านทะเบียนและหสักฐานทีร่ าชพัสดุ
ในส่วนจัดการฐานข้อมูล
สำนักงานธนารักษ์พน้ ื ทีช่ ยั ภูม
โดยมีรายละเอยี ดคังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
๑.๑
ชื่อตำแหน่ง
เจ้าหน้าทีจ่ ดั ผลประโยชน์
อัตราว่าง
๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน
๑๕,๐๐๐ บาท
เงนเพิม่ การครองชีพ
ระยะเวลาการจ้าง
ตั๊งแต,วันที่มีคำสั่งจ้าง-๓๐กันยายน
๒๕๖๑
ขอบข่ายงานทีจ่ ะต้องปฏปัต
ดำเนนการเกีย่ วกับทีร่ าชพัสดุดา้ นงานทะเบียน
และหสักฐานทีร่ าชพัสดุ ในส่วนจัดการฐานข้อมูล และงานอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๒. คุณสมปัตทั่วไปของผู้สมครุ
ผู้สมัคุรต้องมีๆณสมบัตทั่วไปตามข้อ ๖
แห่งระเบียบกระทรวงการคสังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาตไทย
๒.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบรบูรณ์
๒.๓ เป็นผูเ้ ลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสทุ ธึใ๋ จ
๒.๔ ไม่เปน็ ผูด้ ำรงตำแหน่งกำนัน
แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผูใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผูใหญ่บ้าน
๒.๕
ไม,เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๖ ไม,เป็นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏปัตหน้าทีไ่ ด้
ไร้ความสามารถหรือ
จตฟินเฟิอนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามทีก่ ำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๗
ไม่เป็นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ ให้พกั ราชการหรือถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้กอ่ น
ตามระเบียบกระทรวงการคสังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอืน่
๒.๘
ไม่เปน็ ผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีจนเปน็ ทีร่ งั เกยี จของสังคม
๒.๙
ไม1เป็นกรรมการพรรคการเมีองหรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมีอง
๒.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๑ ไม่เปน็ ผู.้ .

-๒๒.๑๑
ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจำคุกโดยคำฟิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำคุกเพราะกระทำความผด
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผดทีไ่ ต้กระทำโดยประมาทหรือความผดลหุโทษ
๒.๑๒ ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสาหกจ หรือ

ทางอาญา
หน่วยงานอืน่ ชองรัฐ

๒.๑๓ ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษ ให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผดวินยั ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำชองส่วนราชการหรือตามกฎหมายอืน่
๒.๑๔ ไม่เปน็ ผูเ้คยถูกลงโทษ ไล่ออก
เพราะกระทำผดวินยั ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๕ ไม่เป็นผ้เคยกระทำการทจรตในการสอบเข้ารับราชการ
สำหรับพระภกษุหรือสามเณร
ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุ
และแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการได้
ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝา่ ยบรืหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค0าสัง่ มหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งชองผู้สมัคร
ชื่อตำแหน่ง
เจ้าหน้าทีจ่ ดั ผลประโยชน์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รบั วุฒปิ ริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเท่ ยี บไดในระดับเดยี วกัน
ที่
ก.พ.รับรองแล้วทางพาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง
การบริหาร กฎหมายหรือรัฐศาสตร์ หรือทางอืน่ ที่ ก.พ.กำหนดไวใข้
เปน็ คณสมบัตเิฉพาะตำแหน่งนี้

๔.

เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้องน่ามายืน่ ในการสมัคร
๔.๑ สำเนาวุฒกิ ารศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ส่ ี ถานศึกษาออกให้
โดยระบุ
สาชาวชาทีส่ ำเรจ็ การศึกษาและวันทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เปน็ ผูส้ ำเรจ็ การศึกษา
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)
๔.๔รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแวนตาสีด0า ชนาด ๑นิ้วถ่ายไวไม่เกน๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
จำนวน ๓ รูป
๔.๕ สำเนาหลักฐานอืน่ ๆ เช่น ทะเบียนสมรส
(เฉพาะเพศหญง)ใบเปลีย่ นชือ่ -สกุล
(Iนกรณีท่ ี ชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ออกไวไม่เกน ๑ เดอื น และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๕ จำนวน ๑ ฉบับ (ยืน่ ในวันทีร่ ายงานตัว)
ทั้งนิ้ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเชียนค0ารับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ
ไว้ดว้ ย
๕. เงอ่ ื นไช

-๓-

๕. เงือ่ นไขในการสมัครสอบ
ผู้สฺมัครจะต้องรับผดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคณสมปัตทั่วไป
และคุณสมบัตเฉพาะตำแหน่งทีส่ มัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจรง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัครพร้อมทัง้ ยืน่ หลักฐานในการสมัครสอบคัดเสือกต้วยตนเองให้ถกู ต้องครบถ้วน
และสำเนาเอกสารทุก
ฉบับจะต้องลงชือ่ กำกับรับรองความถูกต้องไว้ดว้ ย
ในกรณีทม่ี กี ารผดพลาดอันเกํดจากผูส้ มัครสอบ
ไม่วา่ ด้วยเหตใดๆ หรือวุฒการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒของตำแหน่งทีส่ มัครสอบ
อันมผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบให้ถึอว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเสือกครั้งนี้เป็น
โมฆะสำหรับผูน้ น้ ั
๖. วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พน้ ื ทีช่ ยั ภูม
เลชที่ ๓๑๖/๑ ถนนองค์การบรหารส่วนจังหวัด สาย ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูม จังหวัดชัยภูม ได้ตง้ ั แต่
วันที่ ๑๓ ธนวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ธันวาคม๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น -๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ
หรือตดต่อสอบถามได้ท่ ี โทร ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๐๒ ตอ ๑๑๑
๗. การประกาศรายชือ่ ผูม้ สื ทิ ธเขา้ สอบ
กำหนดวัน เวลา วธีการ และสถานทีส่ อบ
จังหวัดชัยภูมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบ กำหนดวัน เวลาและสถานทีส่ อบ
ให้ทราบในวันที่ ๒๒ธันวาคม๒๕๖๐ ณ สำนักงานธนารักษ์พน้ ื ทีช่ ยั ภูมื
และทางเวบ็ ไซต์ www.treasury.go.th
๘. หลักเกณฑเเละว!เการคัดเสือก
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าทีจ่ ดั ผลประโยชน่

วธีการประเมน

คะแนนเต็ม

- สอบข้อเขียน
๕๐ คะแนน
๑) ความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป
- ความรูความสามารถเกีย่ วกับการใข้โปรแกรมคอมพวเตอร
- พ.ร.บ.ข้อมูลขำวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- คุณธรรม จรืยธรรม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ และทีแ่ กไขเพม่ ิ เตม
๒) ความรูความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐ คะแนน
ความรูเ้ กีย่ วกับหน้าทีแ่ ละความรับผดชอบของกรมธนารักษ์
- พ.ร.บ.ทร่ ี าชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธีการปกครอง ดูแล
บำรุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน่เกีย่ วกับทีร่ าชพัสดุ
พ.ศ.๒๕๔๕ และทีแ่ กไขเพม่ ิ เตมิ
- ความรูเ้ กีย่ วกับภูมศาสตรสารสนเทศ
โ

-๔-

วิธีการประเมน
- สอบสัมภาษณ
โดยจะประเมนผูเ้ ข้ารับการคัดเสือกเพือ่
พจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
จากประวัตส่วนตัว
ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทำงาน พฤติกรรมทีป่ รากฏ
ทางอืน่ ของผูเ้ขา้ รับ.การคัดเสอื ก
และความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เข่น
ความรูทอ่ ี าจใข้เปน็ ประโยชน์1นการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณพ่วงทีวาจาอุปนสัย
อารมณ์ทัศนคติคุณธรรมจรยธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทัง้ สังคมและสิง่ แวดล้อม ปฏิภาณ ไหวพรบและ
บุคลกภาพ เปน็ ด้น
- สอบปฏิบตั คิ อมพวเตอร์

ตำแหน่ง

ร้อยละหกสิบ

๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบดัดเสือกได้

คะแนนเตม
๕๐ คะแนน

๕๐ คะแนน

จะต้องเปน็ ผูท้ ไ่ ี ด้รบั คะแนนรวมทัง้ สิน้ ไม,ตํา่ กว่า

๑๐.

การประกาศรายชือ่ และการขึน้ บัญชีผผ้ ู า่ นการสอบคัดเสือก
๑๐.๑ จะประกาศรายชือ่ ผูท้ ผ่ ี า่ นการสอบคัดเสือก
โดยเรียงตามลำดับจากผูท้ ไ่ ี ด้คะแนน
สูงสุดไปหาตํ่าสุด ในกรณีทไ่ ี ด้คะแนนเพา่ กัน
ให้ผท้ ูไ่ ี ด้รบั หมายเลขประจำตัวสอบกอนเปน็ ผูท้ อ่ ี ยูใ่ นลำคับทีส่ งู กว่า
๑๐.๒ การขึน้ บัญชีผผ้ ู า่ นการสอบคัดเสอื กได้จะขึน้ บัญชีไว้เปน็ เวลาไม่เกน
๒ปีนับตั้งแต่
วันที่ประกาศ
๑๐.๓ จะประกาศผลการสอบคัดเสือกในวันที่ ๒๘ธันวาคม๒๕๖๐
๑๑. การบรรจุและแต่งตัง้
ผู้สอบคัดเสือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเสือกได้ และ
ผู้Iด้รับการเรียกตัวหรือได้รับหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏบัติงาน จะต้องมีขา้ ราชการ พนักงานองค์กร
ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
(ระดับ ๓ เดม) หรือเทยี บเทา่ ขึน้ ไป
มาทำสัญญาคาประกันความเสียหายไว้กบั สำนักงานธนารักษ์พน้ ื ทีช่ ยั ภูม
ตามแบบทีก่ ำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๔ธันวาคมพ.ศ.๒๕๖๐
(นางนภาวรรณ นาจะหมืน่ )
เจ้าหน้าทีจ่ ดั ผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ธนารักษ์พน้ ื ทีช่ ยั ภูม
ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผวาราชการจังหวัดชัยภฺม

