ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
------------------------------------------------------------ด้วย กรมธนารั กษ์โดยจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดาเนินการสอบคัดเลือก
และจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) เพื่อปฏิบัติงาน ณ สานักงานธนารักษ์
พื้นทีน่ ครปฐม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่งและรำยละเอียดกำรจ้ำง
1.1 ชื่อตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราว่าง
1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน
11,500.- บาท
เงินเพิ่มการครองชีพ
1,785.-บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่มีคาสั่งจ้าง - 30 กันยายน 2562
ขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่
จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและ
มีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้ อ มู ล จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ เอกสาร หลั ก ฐานหนั ง สื อ ตามระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดาเนิ น การเกี่ย วกับพัส ดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพื่อให้ มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๒. ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่ว ยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร/..
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2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.3 เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
2.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.7 ไม่เป็ น ผู้ อยู่ ร ะหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.9 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.13 ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
2.14 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุ และ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้สมัคร
ชื่อตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ต้อ งได้ รั บ วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาทางด้านพาณิชยกรรม
หรือสาขาบริหารธุรกิจ

4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในกำรสมัคร
4.1 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) และสาเนาปริญญาบัตร
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติให้เป็น
ผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.3 เอกสารทางทหาร เช่น สาเนาหนังสือสาคัญ สด.8 หรือใบสาคัญ สด.9 หรือใบรับรอง
ผล สด.43 จานวน 1 ฉบับ (เฉพำะเพศชำย)
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก/..

-34.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด ๑.๕ X ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
4.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
4.6 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ในกรณีที่ ชื่อ–สกุล
ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5. เงื่อนไขในกำรสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
สมัครพร้ อมทั้งยื่ นหลั กฐานในการสมัครสอบคัดเลื อกด้วยตนเองให้ ถูกต้องครบถ้วน และส าเนาเอกสารทุกฉบั บ
จะต้องลงชื่อกากับรับรองความถูกต้องไว้ด้วย ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
6. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่ นครปฐม
เลขที่ 70/1 ถนนสนามจั น ทร์ ต าบลสนามจัน ทร์ อาเภอเมือ งนครปฐม จัง หวั ดนครปฐม ตั้ งแต่วั นที่
19 สิ งหาคม 2562 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 034-250943
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบ กำหนดวัน เวลำ วิธีกำร และสถำนที่สอบ
จั งหวัด นครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้าสอบ กาหนดวัน เวลาและสถานที่ส อบ
ให้ ท ราบในวั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2562 ณ ส านั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ น ครปฐม หรื อ ทางเว็ บ ไซต์
www.treasury.go.th/pv_nakhonpathom/ ไปที่หัวข้อข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อลูกจ้างชั่วคราว
8. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ

วิธีกำรประเมิน

- สอบข้อเขียน
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป
-ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
-ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัด กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

คะแนนเต็ม
100 คะแนน
30 คะแนน

70 คะแนน

- 4ตาแหน่ง

วิธีการประเมิน
- สอบสัมภำษณ์ โดยจะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรม
ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือก และความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น

คะแนนเต็ม
100 คะแนน

9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า
ร้อยละหกสิบ
10. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้ ที่ผ่านการสอบคัดเลื อก โดยเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนน
สู งสุ ดไปหาต่ าสุ ด ในกรณี ที่ได้ คะแนนเท่ากั น ให้ ผู้ ที่ ได้รั บหมายเลขประจ าตัว สอบก่อนเป็น ผู้ ที่อ ยู่ในล าดั บ
ที่สูงกว่า
10.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่ประกาศ
10.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 4 กันยายน 2562
11. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ส อบคั ดเลื อ กได้จะได้รับ การบรรจุ และแต่งตั้ ง ตามล าดับที่ ในบัญ ชี ผู้ ส อบคัดเลื อกได้
และผู้ได้รั บการเรีย กตัวหรือได้รั บหนังสือแจ้ง ให้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน จะต้องมีข้าราชการ พนักงาน
องค์การของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจา ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
(ระดั บ 3 เดิ ม) หรื อเทียบเท่ าขึ้ นไป ท าสั ญญาค้ าประกั นความเสี ยหายไว้ กับส านั กงานธนารักษ์ พื้นที่ นครปฐม
ตามแบบทีก่ าหนด
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

