
 

 
 

ประกาศสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรคนพิการเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

    
 

  ดวยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังประสงคจะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
ราชการประเภทพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามหนังสือ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ท่ี นร 1004.1/คพร./พิเศษ 1791 ลงวันท่ี 17 สงิหาคม 
2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา 
และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจดัทํากรอบอัตรากําลงัพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕54    
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 

1. กลุมงาน ตาํแหนง และรายละเอียดการจาง  
กลุมงาน  กลุมงานบริการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 
ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกีย่วกับ 
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการท่ัวไป เชน การรับสง ลงทะเบยีน      

รางหนังสือโตตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกขอมูล เพ่ือสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสะดวก
ราบรืน่และมีหลักฐานตรวจสอบได 

(2) รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ     
เพ่ือสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 

(3) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑของสํานักงาน เพื่อใหมีอุปกรณที่มีคุณภาพไวใช
งานและอยูในสภาพพรอมใชงาน 

(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลตางๆ นําเสนอตอผูบังคับบัญชา      
เพ่ือนําไปใชเสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 

(5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

        อัตราวาง  1 อัตรา 
        คาตอบแทน  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไดรับคาตอบแทน 12,240 บาท   
                     สิทธปิระโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงาน
ราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. ๒๕๕6 
       ระยะเวลาการจาง  นับตั้งแตวันทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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   ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร 

    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
                (๑)  มีสัญชาติไทย 
                (๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป 
                (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
            (4)  เปนคนพิการ ซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
                (5)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ               
หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) คือ 
        (5.1) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจ         
แกสงัคม 
        (5.2) วัณโรคในระยะอันตราย 
        (5.3) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
        (5.4) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
        (5.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                (6)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี        
ในพรรคการเมือง 
                (7)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผดิทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
                (8)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ     
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 
      หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของ  สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรค       
ที่ตองหามตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย 
       สําหรับพระภิกษุและสารเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขาสอบ             
เพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร                  
ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสัง่มหาเถรสมาคม ลงวนัท่ี            
17 มีนาคม 2538 
 
          2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง   
               (1) ไดรับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี 
พาณิชยการ บริหารธุรกิจ เลขานุการ สาขาวิชากลุมวิชาคอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ  
             (2) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 
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                  2.3 การวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
               ในกรณีเกิดปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการเลือกสรร คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการจะเปนผูวินิจฉัย หากคณะกรรมการดังกลาววินิจฉัยวาผูสมัคร
เขารับการเลือกสรรผูใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ถือวาผูสมัครเขารับการ
เลือกสรรผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิสอบ 
 
   ๓. การรับสมัคร  
          ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
             ใหผูประสงคจะสมัคร ขอรับและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง

http://www.fpo.go.th

 (ไมรับสมัครทางไปรษณีย)     
ไดท่ีสวนบรหิารทรัพยากรบุคคล สาํนกังานเลขานุการกรม สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ชั้น ๑ อาคารสาํนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๒๗๓-๙๐๒๐ ตอ ๓๑56 ตั้งแตวันท่ี 5 – 20 
สงิหาคม 2556 ในวันราชการ (ภาคเชาเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 - 16.00 น.)       
ท้ังนี้ ผูสนใจสมัครสามารถดาวนโหลดรายละเอียดและใบสมัครไดทาง   

 
         ๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร  
             (๑)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว               
โดยถายไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
             (๒)  สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบยีนแสดงผลการเรยีน (Transcript  
of Records)  ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 20 สิงหาคม 2556  
   ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได             
ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
             (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ       
๑ ฉบบั 
   (4) บัตรประจําตัวคนพิการพรอมสําเนาบัตร จํานวน 1 ฉบับ 
             (5)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)               
ใบเปลีย่น   ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบบั  
             ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อ
กํากับไวดวย 
 
           ๓.๓ คาสมัครสอบ 
    ผูสมัครตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัครจาํนวน 100 บาท  เม่ือสมัครแลว
คาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตท้ังนี้จะตอง
ดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ  
 
 
 

/3.4 เง่ือนไข... 
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           ๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร  
   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเอง    
วาเปนผูมีคุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผล
ทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะไมคืนคาสมัครสอบในการสมัครดวย 

 
   ๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
          สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินในวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 
ณ บอรดประชาสัมพันธ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น ๑ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม ๖        
เขตพญาไท กรุงเทพฯ และทาง http://www.fpo.go.th  

 
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

          ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการ
ประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1. ความรู ความสามารถ พิจารณาจากความรูความสามารถ 
ประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือความรู
อ่ืนๆ เชน  

  

1.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติม 

100 
 

สอบสมัภาษณ 

2. สมรรถนะ   
    ๒.๑  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
    ๒.๒  บริการท่ีดี 
    ๒.๓  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
    ๒.๔  การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 
    ๒.๕  การทํางานเปนทีม 
3. คุณลกัษณะอ่ืนๆ    
    พิจารณาจากประวัติสวนตัว บุคลิกลักษณะสวนบุคคล ท้ังทางรางกาย   
และจิตใจ และสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ   
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   ๖.  เกณฑการตัดสิน 
            ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไมต่ํากวารอยละ 60 
            การจัดจางจะเรียงตามลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมี
ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหพิจารณาผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  
 

๗.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
            สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ     
ณ บอรดประชาสัมพันธ สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั ชัน้ ๑ อาคารสาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั ถนนพระราม ๖  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ และทาง http://www.fpo.go.th โดยการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาว  
ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 2 ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี แตถามีการสรรหาและ
เลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรไดครั้งนี้
เปนอันยกเลิก  

 
  ๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

            ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําหนด                                                                                      
                                                          
 
                                            ประกาศ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
              

        (ลงชื่อ)     สมชัย  สัจจพงษ 
 
                                                            (นายสมชัย  สัจจพงษ) 
            ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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