(สําเนา)

ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔)
ตําแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) และตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.)

ด้วยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ นิติกร (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย
๒) มีความรูค้ วามสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
๑.๒ เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล (ปวช.)
อัตราเงินเดือน ๕,๗๖๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ๒,๔๔๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พาณิชยการ
สาขาบริหารธุรกิจ
๒) สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๓) มีความรูค้ วามสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
๒. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ ได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์
สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website ของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ ทางจดหมาย
ลงทะเบียนมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ซอยอารียส์ ัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
(กรณีสมัครทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔)
๓. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้องนํามายืน่ ในการสมัคร
ผูส้ มัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๑ รูป

/๓.๒ ตําแหน่ง

-๒๓.๒ ตําแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
- สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ี่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รบั อนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนด วันปิดรับสมัคร
และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript Records) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี ของสถาน
ศึกษาใดนั้น จะถือตามกฏหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
๓.๓ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.)
- สําเนาประกาศนีบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร
(Transcript Records) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฏหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
คือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
๓.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ เอกสารสําเนาจะต้องเป็นกระดาษ A๔ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
(หมายเหตุ : โปรดนําหลักฐานการสมัครมาให้ครบในวันที่สมัครงาน)
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนด
วัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ป้ายประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ชั้น ๑ และ Website ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th
๕. วิธีการคัดเลือก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
ตําแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.)
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยการทดสอบการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ทั้งนี้ จะดําเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่าน
ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์
/๖ เกณฑ์

-๓๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผูท้ ี่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๗. การประกาศขึน้ บัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จะประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่จากผู้ได้
คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผไู้ ด้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผทู้ ี่ได้รับเลขประจําตัว
สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้ขึ้นอีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๘. การปฏิบตั ิหน้าทีร่ าชการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อครบ ๑ เดือน
หากผ่านการประเมินสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะพิจารณาจ้างต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

พนอศรี ถาวรเศรษฐ์

(นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์)
รองผู้อํานวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

