(สําเนา)

ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 1/๒๕๕7)
ตําแหนงเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) ตําแหนงนักประชาสัมพันธ (ปริญญาตรี)
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร (ปริญญาตรี) และตําแหนงเจาพนักงานธุรการ (ปวช.)

ดวยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราว
รายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
1.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) จํานวน 4 อัตรา
อัตราคาจาง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร หรือสาขาวิชาสถิติ
๒) มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี
1.2 นักประชาสัมพันธ (ปริญญาตรี) จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจาง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชา
วารสารศาสตรและสื่อมวลชน
๒) มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี
1.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร (ปริญญาตรี) จํานวน 2 อัตรา
อัตราคาจาง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร
๒) มีความรูความสามารถในวิชาการเขียนคําสั่งใหระบบคอมพิวเตอรทํางานอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ไดเปนอยางดี
๓) มีความรูและความเขาใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
1.4 เจาพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 3 อัตรา
อัตราคาจาง 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,50๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
๒) มีความรูดานงานธุรการ งานสารบรรณ
๓) มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี
C: คําสัง่ ดําเนิ นการลูกจ้าง/ขั้นตอนการรับสมัคร

/๒. คุณสมบัติ ....

-22. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐ
(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
อนึ่ง สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร สศค. ไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบได
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามมาตราในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ 4
ไดที่สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ซอยอารียส ัมพันธ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ โทร 0 2273 9020
ตอ 3139 หรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่ Website ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th แลว
สงใบสมัครพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ 4 ทางจดหมายลงทะเบียน มายังสวนบริหารทรัพยากร
บุคคล สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารียสัมพันธ
C: คําสัง่ ดําเนิ นการลูกจ้าง/ขั้นตอนการรับสมัคร

/ถนน ...

-3ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (สมัครงาน) ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม – 21 มีนาคม ๒๕๕7 (กรณีสมัครทาง
ไปรษณียตองสงภายในวันที่ 17 มีนาคม ๒๕๕7 โดยใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียนเปนวันสง)
4. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร
4.1 ตําแหนงเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) ตําแหนงนักประชาสัมพันธ
(ปริญญาตรี) ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร (ปริญญาตรี)
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ หรือ ๒ นิว้ ถายไมเกิน
๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
3) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
4) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครและ
ระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript Records) อยางละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี ของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ
โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 21
มีนาคม ๒๕๕7
ทั้งนี้ เอกสารสําเนาจะตองเปนกระดาษ A4 พรอมรับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
(หมายเหตุ : โปรดนําหลักฐานการสมัครมาใหครบในวันที่สมัครสอบ)
4.2 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ (ปวช.)
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ถายไมเกิน
๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
3) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
4) สําเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร
(Transcript Records) อยางละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขัน้ ประกาศนียบัตรของสถานศึกษา
ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ
เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ
วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๕7
ทั้งนี้ เอกสารสําเนาจะตองเปนกระดาษ A4 พรอมรับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
(หมายเหตุ : โปรดนําหลักฐานการสมัครมาใหครบในวันที่สมัครสอบ)

/5. การประกาศ ...
C: คําสัง่ ดําเนิ นการลูกจ้าง/ขั้นตอนการรับสมัคร

-45. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนด
วัน เวลา สถานที่คัดเลือกใหทราบในวันที่ 27 มีนาคม ๒๕๕7 ณ ปายประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ชั้น ๑ และ Website ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th
6. วิธีการคัดเลือก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
ตําแหนงเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)
- ทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยการสอบขอเขียน
(๑๐๐ คะแนน) และการทดสอบการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Office (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ทั้งนี้ จะดําเนินการทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน ผูที่สอบผาน
ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ
ตําแหนงนักประชาสัมพันธ (ปริญญาตรี) และตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร (ปริญญาตรี)
- ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยการสอบขอเขียน (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ทัง้ นี้ จะดําเนินการทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน ผูที่สอบผาน
ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ (ปวช.)
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (100 คะแนน)
ผูที่จะถือวาผานการคัดเลือกจะตองเปนผูสอบผานการสัมภาษณ โดยไดคะแนนการสอบ
สัมภาษณไมต่ํากวารอยละ 60
7. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาผานการคัดเลือกจะตองเปนผูสอบไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐
8. การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศบัญชีผูไดรับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่จาก
ผูไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูไดรับการคัดเลือกไดคะแนนเทากันใหผูที่ไดรับเลขประจําตัว
สมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา การขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลา ๒ ปนับตั้งแตวันที่ประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันนี้ขึ้นอีก และ
ไดขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูไดรับคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก

/ทั้งนี้ ...
C: คําสัง่ ดําเนิ นการลูกจ้าง/ขั้นตอนการรับสมัคร

-5ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อครบ ๑ เดือน
และการพิจารณาตอสัญญาจางใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังกําหนดไว
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕7
(ลงชื่อ)

กฤษฎา จีนะวิจารณะ

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

C: คําสัง่ ดําเนิ นการลูกจ้าง/ขั้นตอนการรับสมัคร

