
ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วย สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป 

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงาน 

ในสายงานท่ีเก่ียวข้อง จีงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและระยะเวลาการจ้าง

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕;,๐0๐ บาท 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ สนับส.นุนการปฏิบ ัต ิงานด้านการคลัง การบัญชี การพัสดุ 

การงบประมาณ การเงินการคลังภาครัฐแบบอีเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด 

การวิเคราะห์ข้อมูลการการคลัง งานบริหารท่ัวไป และการปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันท่ีจ้าง จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕; หรือตามท่ีกรมบัญชีกลาง

กำหนด

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

๒.® คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าลืบแปดปีบริบูรณ์

(๓) มีอายุไม่เกินสามลืบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตพ่ืนเทืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๖) ไม,เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐ

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วย 

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น ณ วันเริ่มจ้าง

ทั่งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศขาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับ 

การยกเว้น จึงจะมีสิทธ้ิสมัครสอบคัดเลือกได้

/ ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ



- ๓ -

๔. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และ 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๖๔ ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ช้ัน ๑ 

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย๙ เชียงใหม่-สำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และทางเว็บไซต์ของ 

สำนักงาบคลังจังหวัดลำพูน www.cgcl.go.th/Lpn ในหัวข้อ “ข ่าวประซาส ัมพ ันธ ์’' หรือสอบถามได้ที่ 

๐๔๓-๔๖๑๔๖๘

๔. วิธีการคัดเลือก

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้ 

เฉพาะตำแหน่งและสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๔.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง นักวิซาการคลัง 

โดยวิธีการสอบข้อเซียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

- พระราซบัญญ้ติระเบียบบริหารราขการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเดิม

- ความรู้เกี่ยวกับระบบราฃการ ๔.๐

- ระเบ ียบกรมบ ัญช ีกลางว ่าด ้วยล ูกจ ้างช ั้วคราวเงนนอกงบประมาณของ 

กรมบัญชีกลาง พ.ค. ๒๔๖๒

- ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกรมบัญชีกลาง

- ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์

- ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับโครงการตามนโยบายรัฐบาล 

๔.๒ สอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ความสามารถในการไข้คอมพิวเตอร์ ได้แก่

- การใข้งาบ Microsoft Excel

- การจัดทำ infographic โดยใช้ Power Point

๔.๓ ภาคความเหมาะสมกับดำแหบ่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ลัมภาษณ์เพื่อพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม บุคลิกภาพ เข่น ความรู้ 

ความสามารถ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเป็นตับ

๖. เกณฑ์การตัดสิน

๖.๑ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเซียน ที่ได้คะแนน 

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมืสิทธิสอบภาคปฏิบัติ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

๖.๒ ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 

คัดเลือก ด้วยคะแนนการสอบรวมทุกภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

/๗. การประกาศรายซื่อ...

http://www.cgcl.go.th/Lpn


๗. การประกาศรายขื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเสือก

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จะปิดประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ สำนักงานคลังจังหวัด 

ลำพูน ขั้น ๑ ถนน1ชุปเ1ปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัว,บาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และทาง 

เว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน www.cgd.go.th/lpn ใบหัวข้อ “ข่าวประซาสัมพันธ์”

การประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยเรียงลำดับคะแนนรวมซองผู้สอบที่ได้คะแนนรวมสูง 

ลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มืผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

มากกว่าอยู่ในลำดับที่ด ีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลำดับตาม 

เลขประจำตัวสอบแข่งข้นจากน้อยไปมาก

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งข้นที่ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เปินเวลา ๖ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ 

ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าสำนักงานคลังจังหวัดลำพูนมีการสอบแข่งข้นในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มี 

การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งข้นใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งข้นได้ครั้งน้ี เปีนอันยกเลืก

ประกาศ ณ วันท่ี 4)0 มิถุนายน ๒๕๖๕

(นางพรอุมา หมอยา)
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างขั้วคราว 

เงินนอกงบประมาณ (เงินฝากค่าใข้จ่ายเก็บภาษีห้องถ่ิน) 
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

http://www.cgd.go.th/lpn


ใบสมัครลูกจ้างช่ัวคราว 
(สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน)

๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ ซ่ือ - สกุล (ภาษาไทย ตัวบรรจง)

นาย/นาง/บางสาว ............................................................
๑.๒ วัน/เดือน/ปี เก ิด ................................ เด ือน............................ . ท.ศ. ...

เกิดที่แขวง/ตำบล  ...................... เขต/อำเภอ...................จังหวัด......
๑.๓ สัญชาติ............................ เซ้ือ1ชาติ......................... ศาสนา..................

เลขที่บัตรประจำตัวประซาขน...............................................................
ออก ณ สำนักงาบ.................... เมื่อวันท่ี................. เดือน..............พ.ศ.

๑.๔ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.............ห ม ู่................ตรอก/ซอย................ถนน 
แขวง/ตำบล...................... เขต/อำเภอ....................... จังหวัด...............
รหัสไปรษณีย์.................................... โทรศัพท์มือถือ...........................

&.๕. ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก.................ห ม ู่................ตรอก/ซอย...............ถนน..
แขวง/ตำบล...................... เขต/อำเภอ........................จังหวัด...............
รหัสไปรษณีย์...................... เบอร์โทรศัพท์...........................................

๒. ประวัติการติกษา

ระดับ 
การติกษา

ชื่อสถานติกษา
ระหว่าง 

พ.ศ. - พ.ศ.
วุฒิการศึกษา 
/สาขาวิชา

คะแนนเฉลี่ย

ขนาด ๑ นว 

I ถ่ายไวไม่เกิน

๑ ปี

๓. ประวัติการทำงาน

หน่วยงาน
ตำแหน่ง 

/ลักษณะงาน
เงินเดือน 
สุดท้าย

ระยะเวลา
ต้ังแต่ พ.ศ.......

ถ ึง .......
เหตุผลท่ีออก



๔. ด้านการใช้คอมพิวเตอร์.

ระบบ/โปรแกรม
ระดับความรู้ความสามารถ

(ให้ทำเครื่องหมาย ' ร  ในซ่องที่ตรงกับระดับความรู้ความสามารถ)
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

๑.....................................
๒.....................................
๓.....................................

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
ให้ผู้สมัครแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมท้ังลงซ่ือสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่น 
ใบสมัคร จำนวน ๑ รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน ๑ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปีจจุบัน จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการดืกษาตรง 

กับตำแหน่งท่ีสมัครคัดเลือก จำ'บวนอย่างละ ๑ ฉบับ

- หลักฐานอื่นๆ เซ ่นทะเบียนสมรสใบเปลี ่ยนซื ่อ- บามสกุล(ในกรณีท ี ่ข ื ่อ-  สกุลในหลักฐาน 
การสมัครสอบไม่ตรงกัน อย่างละ ๑ ฉบับ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

(ลายมือขื่อ)

( .. ..... .

ยื่นใบสมัครวับที่

...........................ผู้สมัคร

..............................)
เด ือน............ พ.ศ...........

ลงข่ือ. , ผู้รับสมัคร 

.)(......
รับสมัครวันท่ี. เดือน....มิถุนายน..... พ.ศ. ๒๔๖๔


