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            (สําเนา) 
 
 

 
                                                ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

            เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราวรายเดือน (ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕) 
ตําแหนงเจาหนาท่ีปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) และตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร (ปริญญาตรี) 

                                        

    
 
  ดวยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราว 
รายเดือน  เพ่ือปฏิบัติงานในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  ดังนี้ 
  

๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
 
     ๑.๑  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)  
            อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพ ๑,๕๐๐  บาท 

       คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
     ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ    
     ๒)  มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 

 
 ๑.๒  นักวิชาการคอมพิวเตอร (ปริญญาตรี) 
    อัตราเงินเดือน  ๙,๑๔๐  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพ  ๑,๕๐๐ บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

     ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร   
     ๒)  มีความรูความสามารถในวิชาการเขียนคําสั่งใหระบบคอมพิวเตอรทํางานอยางเหมาะสม 

แกการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดเปนอยางดี 
 ๓)  มีความรูและความเขาใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 
  

๒.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
      ผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๓ ไดท่ี     

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย 
สัมพันธ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (สมัครงาน)  ในวันและเวลาราชการ หรือดาวนโหลดใบสมัคร 
ไดท่ี Website ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th แลวสงใบสมัครพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน 
ตามขอ ๓ ทางจดหมายลงทะเบียน  มายังฝายบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (สมัครงาน)  
ตั้งแตวันท่ี ๙ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  (กรณีสมัครทางไปรษณียตองสงภายในวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕) 
 

 
 
 
 
 

/๓. เอกสาร 

http://www.fpo.go.th/
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๓.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในการสมัคร 

  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
  ๓.๑  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ หรือ ๒ นิ้ว ถายไมเกิน ๖ เดือน  

(นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๑ รปู 
   ๓.๒  สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุ 
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนด วันปดรับสมัคร  
และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript Records) อยางละ ๑ ฉบับ   
 ท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาตรี ของสถานศึกษาใดนั้น  
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ  
โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี ๒๗ มกราคม  
๒๕๕๕  
 ๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ 
 ๓.๔  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง)  
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี) 
 
 ท้ังนี้ เอกสารสําเนาจะตองเปนกระดาษ A๔ พรอมรับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
 

(หมายเหตุ : โปรดนําหลักฐานการสมัครมาใหครบในวันท่ีสมัครสอบ) 
 
๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 

       สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนด 
วัน เวลา สถานท่ีคัดเลือกใหทราบในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ ปายประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
ชั้น ๑ และ Website ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th 
 

๕.  วิธีการคัดเลือก 
  สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธี  ดังนี้  
        ตําแหนงเจาหนาท่ีปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) 
  - ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  โดยการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
และการทดสอบการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Office (๑๐๐ คะแนน)  
        -  ประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน) 
  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร (ปริญญาตรี) 
  -  ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  โดยการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
         -  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน) 
   
               ท้ังนี้ จะดําเนินการทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน ผูท่ีสอบผาน 
ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 

/๖ เกณฑ 
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  ๖.  เกณฑการตัดสิน 

     ผูท่ีจะถือวาผานการคัดเลือกจะตองเปนผูสอบไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
 
๗.  การประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับคัดเลือก 

                            สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จะประกาศบัญชีผูไดรับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับท่ีจากผูได 
คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูไดรับการคัดเลือกไดคะแนนเทากันใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัว 
สมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา การข้ึนบัญชีผูไดรับคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 
รายเดือน จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลา ๒ ป  นับตั้งแตวันท่ีประกาศข้ึนบัญชี แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันนี้ข้ึนอีก  
และไดข้ึนบัญชีผูไดรับคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูไดรับคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
 

 ๘.  การปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
         สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีราชการเม่ือครบ ๑ เดือน  
หากผานการประเมินสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะพิจารณาจางตอไป 
 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

      (ลงชื่อ)   พนอศรี  ถาวรเศรษฐ 
      

(นางสาวพนอศรี  ถาวรเศรษฐ) 
                              รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนง 

                             ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทน 
                                 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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