ประกาศสํานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสํานักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตําแหน่งหัวหน้างาน
สํานักเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการสํานักงานธนานุเคราะห์
ด้วยสํานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุ ษย์ จะดํ าเนินการรับสมั ครสอบคัดเลื อกพนักงานสํ านักงานธนานุเคราะห์ และ
บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตําแหน่งหัวหน้างาน สํานักเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการ
สํานักงานธนานุเคราะห์
อาศัย อํ า นาจตามความในข้อ ๒๔ แห่ง ข้อ บัง คับ กระทรวงการพัฒ นาสัง คม
และความมั ่น คงของมนุษ ย์ ว่า ด้ว ยการบริห ารงานสํ า นัก งานธนานุเ คราะห์ กรมพัฒ นาสัง คมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงานธนานุเคราะห์
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสํานักงานธนานุเ คราะห์แ ละบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานตํา แหน่ง หัว หน้า งาน สํา นัก เลขานุการคณะกรรมการอํ า นวยการสํา นัก งานธนานุเ คราะห์
จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๙๐ บาท ดังนี้
๑. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- บุคคลภายนอก
มีคุณวุ ฒิ ไม่ ต่ํ ากว่ าปริ ญญาตรี หรื อเที ยบได้ ไม่ ต่ํ ากว่ านี้ ทุ กสาขา หากมี คุณวุ ฒิ
ปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- พนักงานสํานักงานธนานุเคราะห์
สํ า หรั บ พนั ก งานสํ า นั กงานธนานุ เ คราะห์ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บสํ า นั ก งาน
ธนานุเคราะห์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชา
๒) ดํ า รงตํ า แหน่ งไม่ ต่ํ า กว่ าตํ าแหน่ งพนั กงานบริ ห ารงานทั่ วไปหรื อตํ า แหน่ ง
อื่นที่เทียบเท่า
๓) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของตําแหน่งหัวหน้างาน คือ อัตรา ๑๕,๘๙๐ บาท

/ ๒. คุณสมบัติ ...

-๒–
๒. คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลภายนอกที่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตําแหน่งหัวหน้างาน
สํานักเลขานุการ
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร
๓) ไม่ เ ป็ นผู้ ไร้ ความสามารถ หรื อจิ ต ฟั่ น เฟื อนไม่ ส มประกอบ หรื อเป็ น โรคติ ด ต่ อ
ร้ายแรง
๔) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นผู้ล้มละลาย
๖) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะหรือองค์การ
รูปแบบต่าง ๆ สังกัดราชการส่วนท้องถิ่นสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากงานไว้ก่อน
๗) ไม่เป็นผู้ เคยถู กลงโทษ ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รั ฐวิสาหกิจ องค์การ
สาธารณะ หรือองค์การรูปแบบต่าง ๆ สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
๘) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่
เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
๓. เงื่อนไขการสมัคร
๓.๑ สําหรับผู้สมัครที่เป็นพนักงานสํานักงานธนานุเคราะห์ ให้เป็นไปตามระเบียบ
สํานักงานธนานุเคราะห์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม หมวด ๔ การเลื่อนตําแหน่ง
๓.๒ ผู้สมั ครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ า เป็ นผู้ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้ องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมเอกสาร
หลักฐานตามที่กําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
๓.๓ กรณี มี ความผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากผู้ ส มั ค รสอบ หรื อ ตรวจสอบว่ า เอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ซึ่งผู้สมัครสอบได้ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
จะถือว่าผู้สมัครสอบผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น
๓.๔ สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร สํานักงานธนานุเคราะห์ไม่รับสมัครและไม่อาจเข้า
สอบคัด เลือ กเพื ่อ บรรจุเ ป็น พนัก งานได้ ทั ้ง นี ้ ตามหนัง สือ กรมสารบรรณ คณะรัฐ มนตรีฝ ่า ยบริห ารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๕ ผู้ ส มั ครที่ เ ป็ น บุ ค คลภายนอก จะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่
สมัครสอบ ชุดละ ๕๐ บาท
การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบและเจ้าหน้าที่ได้ออก
ใบเสร็จรับเงินให้ผู้สมัครสอบไว้แล้ว ภายในวันและเวลาที่กําหนด ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
/ ๔. วัน เวลา ...
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๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จ ะสมัครสอบคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้ว ยตนเองได้ที่ งานการ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคาร ๘ สํานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th
๕. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (เฉพาะบุคคลภายนอก)
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๕.๒ ระเบียนแสดงผลการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครและแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สําเนารับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (แบบ สด.๔๓) หรือหนังสือ
สําคัญ (แบบ สด.๘) ใบสําคัญ (แบบ สด.๙)
๕.๔ สํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชน หรื อสํ าเนาบั ตรประจํ าตั วข้ าราชการและ
สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)
๕.๖ ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ รับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันรับสมัคร
๕.๗ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองบุ ค คลเข้ า ทํ า งานด้ ว ย โดยผู้ รั บ รอง
ต้ องเป็ น ข้ า ราชการไม่ ต่ํ า กว่ า ระดั บ ๕ หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ พนั ก งานองค์ ก ารของรั ฐ ไม่ ต่ํ า กว่ า ระดั บ
หัวหน้างานหรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดีด้วย
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่าสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับ
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
สํ านั กงานธนานุ เคราะห์ จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ ส อบคั ดเลื อก เมื่ อได้ ต รวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นในใบสมัครและหลักฐานการสมัครแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมด้วยเลข
ประจํ าตัวสอบให้ ทราบภายในวั นที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ อาคาร ๘ สํ านั กงานธนานุ เคราะห์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
และทาง www.pawn.co.th
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดําเนินการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๗.๑ ภาคทฤษฏี จะทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้แก่
ความรู้ในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานักงานธนานุเคราะห์
/ และกฎหมายต่าง ๆ ...

-๔และกฎหมายต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บคณะกรรมการรั ฐ วิ สาหกิ จ การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล การกํ าหนดนโยบาย
วิธีการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร และงานเลขานุการ
( เวลา ๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
๗.๒ ภาคปฏิบัติ โดยภาคปฏิบัติจะทําการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งโดยวิธีสอบปฏิบัติงานโดยการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsolf Office ได้แก่ โปรแกรม
MS – Word และ MS - Excel
( เวลา ๓ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
๗.๓ สัมภาษณ์ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการสัมภาษณ์จะประเมินผู้สอบคัดเลือกเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความรู้ที่อาจ
ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
๘. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
สํานักงานธนานุเคราะห์จะทําการสอบคัดเลือกฯ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สํานักงานธนานุเคราะห์ ดังนี้
- ภาคทฤษฎี ทําการสอบคัดเลือกฯ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- ภาคปฏิบัติ ทําการสอบคัดเลือกฯ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ผู้สอบคัดเลือกฯ มาสายเกินกว่า ๓๐ นาที ไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบในภาคนั้น ๆ โดย
ให้ถือเวลาตามนาฬิกาในห้องสอบ
๙. ประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สํ า นั ก งานธนานุ เ คราะห์ จะทํ า การประกาศรายชื่ อผู้ ส อบผ่ า นภาคทฤษฏี แ ละ
ภาคปฏิ บั ติ และแจ้ ง วั น เวลา สอบสั ม ภาษณ์ ในวั นที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๘
สํานักงานธนานุเคราะห์ และทาง www.pawn.co.th
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่ าเป็นผู้ ผ่านการสอบคัดเลื อกจะต้ องเป็นผู้ที่ได้ คะแนนแต่ละภาคไม่ ต่ํากว่ า
ร้อยละ ๖๐
๑๑. การประกาศขึ้นบัญชี
สํานักงานธนานุเคราะห์ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลําดับจาก
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ
บัญ ชีผู้ส อบคัด เลือ กได้สํา นัก งานธนานุเ คราะห์จ ะขึ้น บัญ ชีไ ว้เ ป็น เวลา ๒ ปี
นับ แต่ว ัน ประกาศขึ ้น บัญ ชี แต่ถ้า มีก ารสอบคัด เลือ กอย่า งเดีย วกัน นั้น อีก และได้ขึ้น บัญ ชีผู ้ส อบ
คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
/ ๑๒. การบรรจุ ...

-๕๑๒. การบรรจุแต่งตั้ง
๑๒.๑ สํานักงานธนุเคราะห์จะเรียกตัวผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามลําดับในประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้
๑๒.๒ ผู้ที่จ ะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานสํา นักงานธนานุเคราะห์ต้องผ่า น
การทดลองงานก่อนเป็นเวลาไม่ต่ํากว่าสามเดือน
๑๒.๓ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานสํานักเลขานุการฯ
ของสํานักงานธนานุเคราะห์ จะต้องมีหลักประกัน ตามวงเงินในระเบีย บสํา นักงานธนานุเ คราะห์ ว่า ด้ว ย
หลักประกันของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๓ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
สํานักงานธนานุเคราะห์จะดําเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และ
เสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการสอบคัดเลือก หรือมีพฤติกรรม
ในทํานองเดียวกัน โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้สํานักงานธนานุเคราะห์ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายนิธิศ มนุญพร)
ผู้อํานวยการสํานักงานธนานุเคราะห์

