
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ

เร่ือง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ

ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 
ชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ จำนวน ๑ อัตรา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ช่ือตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ซ่ือตำแหน่ง 
อัตราว่าง
อัตราค่าจ้างรายเดือน 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
วุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาการจ้าง

เจ้าพนักงานธุรการ 
๑ อัตรา
๑๑,๕00.- บาท 
๑,๗๘{ะ.- บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ต้ังแต่มีคำส่ังจ้างจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
๒.๑ ปฏิบ ัต ิงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน 

ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปไดืโดยสะดวก 
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้

๒.๒ รวบรวม หรือจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ 
วิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ

๒.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน 
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๒.๔ รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนำไปใช้ 
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

๒.(ะ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบร่ืน

๒.๖ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีจะนำไปใช้ประโยซนํได้ต่อไป
๒.๗ ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๒.๘ ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

๓. คุณลมนัติท่ัวไปของผ้ลมัครุ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ 

ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ (โดยอนุโลม) ดังน้ี 
๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับต้ังแต่วันท่ีย่ืนใบสมัคร)

/๓.๓ เป็นผ้เล่ือมใส...



๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธึ๋ใจ

๓.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๓.๕ ไม่เป็นผู้มืกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ้นเพิอน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๓.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

๓.๗ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
๓.๘ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๓.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๓.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๓.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและ 
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๖/๒๕๐๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๔. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรการ
ผู้สมัครจะต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา 

การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

~  - ๒ -

ตำแหน่ง วิธ ีการประเมิน คะแนนเต็ม
เจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ความร้ความสามารถท่ัวไปและเฉพาะตำแหน่ง

- ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ จังหวัดอำนาจเจริญ และด้านอื่น ๆ
- ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
- ความรู้เก่ียวกับงานพัสดุ

๑๐๐

โดยวิธีการสลบสัมภาษณ์
- โดยจะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณา ความเหมาะสม 

กับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัต ิส ่วนตัว ประวัติการศึกษา ประว ัต ิการทำงาน 

พฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือก และความเหมาะสม 
ในด้านต่าง  ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ความสามารถ ท่าทางวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น

๑๐๐

/๖. เอกสาร...



๓

๖. เอกสารและหลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
๖.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนและสำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

ท่ีสถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษาและวันท่ีไต้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซ่ึงต้องอยู่ 
ภายในกำหนดวันปีดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสิดำ ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันปีดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

๖.๕: เอกสารทางทหาร เซ่น สำเนาหนังสือสำคัญ สด.๘ หรือใบสำคัญ สด.๙ หรือใบรับรองผล 
สด.๔๓ จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศซาย)

๖.๖ สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เซ่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะเพศหญิง), ใบสำคัญ 
แสดงการเปล่ียนซ่ือตัวและซ่ือสกุล (ในกรณีท่ี ซ่ือ-สกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม,ตรงกัน) จำนวน ๑ ฉบับ

๗. เง่ือนไขในการสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องรับผิดซอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน และสำเนาเอกสาร 
ทุกฉบับจะต้องลงซื่อกำกับรับรองความถูกต้องไว้ด้วย ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม,ว่า 
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม,ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไมมสิทธิ 
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าการรับสมัครและการไต้เข้ารับการสอบคัดเสือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 
สำหรับผู้น้ันและผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ได้

๘. วิธีการคัดเลือก
สำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีอำนาจเจริญ จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 

เฉพาะตำแหน่ง และสัมภาษณ์พิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม บุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม ทัศนคติ 
และประสบการณ์

๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเสือกจะต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม,ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามสำดับ

๑๐. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 

อำนาจเจริญ (ส่วนบริหารท่ัวไป) ถนนซยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเข้าต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  
๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่างต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.)

๑๑. การประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานท่ีสอบ
จังหวัดอำนาจเจริญจะประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานท่ีสอบ 

ให้ทราบ ในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีอำนาจเจริญ และทางเว็บไซต์ 
สำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีอำนาจเจริญ https://amnatcharoen.treasury.§o.th/th/ หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน

/๑๒. การประกาศ...
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๑๒. การประกาศรายข่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ฝานการคัดเลือก
๑๒.๑ จะประกาศรายข่ือผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวม 

สูงสุดไปหาต่ําสุด ในกรณีท่ีได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า 
๑๒.๒ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่

วันที่ประกาศ

ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจ้างตามลำดับท่ีในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับอัตราค่าจ้าง 
ตามคุณวุฒิท่ีกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ัน ตามท่ีระบุไว่ในฃ้อ ๑.

ประกาศ ณ วันท่ี'ไ^^ กุมภาพั^ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(บายเสนีย์ สัมเชียวหวาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราขการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอานาอเจริญ


