
    
ประกาศสํานักงาน ก.พ.  

เรื่อง  รับสมัครลูกจางชั่วคราวในตําแหนงเจาหนาที่การศึกษา นักบัญชี  

และเจาพนักงานการเงนิและบัญชขีองสํานักงาน ก.พ. 

------------------------------------- 

 

ดวยสํานักงาน ก.พ. มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจาง 

เปนลูกจางช่ัวคราว เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงาน ก.พ. รวมจํานวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑. ตําแหนงที่รับสมัคร  

๑.๑ ตําแหนงเจาหนาที่การศึกษา จํานวน ๑ อัตรา 

            อัตราคาจาง  ๑๕,๐๐๐ บาท 

       คุณสมบัติ  

 ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

 มีความรูภาษาอังกฤษระดับดี 

 มีทักษะและความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ  

    Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet  

 มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาท่ี  

 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานในลักษณะการประสานงานและการทํางาน      

    เปนทีม  

 มีวินัยตรงตอเวลา และมีทัศนคติท่ีดีตองานราชการ 

 สามารถทํางานนอกเวลาได 

            ระยะเวลาการจาง วันที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘   

       สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู สํานักงาน ก.พ.   

        จังหวัดนนทบรุ ี
 

๑.๒ ตําแหนงนักบัญช ีจํานวน ๑ อัตรา 

            อัตราคาจาง  ๑๕,๐๐๐ บาท 

       คุณสมบัติ  

 ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี 

 

 

 



๒ 
 

 มีทักษะและความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ  

    Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet  

 มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่  

 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานในลักษณะการประสานงานและการทํางาน      

    เปนทีม  

 มีวินัยตรงตอเวลา และมีทัศนคติท่ีดีตองานราชการ 

 สามารถทํางานนอกเวลาได 

            ระยะเวลาการจาง วันที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘   

       สถานที่ปฏิบัติงาน  กลุมงานคลัง สํานักงานเลขาธิการ  สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

 

๑.๓ ตําแหนงเจาพนักงานการเงนิและบัญชี  จํานวน ๑ อัตรา 

      อัตราคาจาง ๑๑,๕๐๐  บาท 

      คุณสมบัติ  

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร   

      คอมพิวเตอรธุรกิจ เลขานุการ การตลาด  

 มีทักษะและความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ  

    Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet  

 มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่  

 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานในลักษณะการประสานงานและการทํางาน 

    เปนทีม  

 มีวินัย  ตรงตอเวลา  และมีทัศนคติท่ีดีตองานราชการ  

 สามารถทํางานนอกเวลาได  

            ระยะเวลาการจาง วันที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘   

              สถานที่ปฏิบัติงาน  กลุมงานบริหารทรัพยสิน สํานักงานเลขาธิการ  สํานักงาน ก.พ.   

              จังหวัดนนทบุร ี

             

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. อาจพิจารณาจัดจางผูไดรับคัดเลือกตอเนื่องได ขึ้นอยูกับผลการประเมินผล 

การปฏิบัติงานรายบุคคล และงบประมาณที่ไดรับ 
 

 



๓ 
 

 
๒. การรับสมัคร 

ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที ่

กลุมงานการเจาหนาที่ สํานักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 

ระหวางวันที่  ๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันราชการ ภาคเชา เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ภาคบาย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดไดที่  โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๔๐ หรือ  

๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๓๑๙  

 

๓. เอกสารที่ตองนํามาย่ืนในวันรับสมัคร 

 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนา

ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา

ตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ

อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป  

 สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ ๑ ฉบับ 

 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน หนังสือรับรองการฝกงาน/การทํางาน ใบสําคัญการสมรส 

ใบเปล่ียนช่ือตัว - ชื่อสกุล ฯลฯ  

ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงช่ือ 

กํากับไวดวย 

 

๔. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

  ๔.๑ ทดสอบความรูความสามารถทางคอมพิวเตอร (๑๐๐ คะแนน) 

๑) ความรูความสามารถในการใช MS – Word                 

๒) ความรูความสามารถในการใช MS – Excel                 

๓) ความรูความสามารถในการใช MS – Power Point         

๔) ความรูความสามารถในการใช MS – Internet             

๔.๒ สอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน) 

๑) ความรู ความสามารถ โดยพิจารณาจากความรูในสาขาวิชา  

หรือความรูอ่ืน ๆ ทีส่ามารถนําไปปรับใชไดกับการปฏิบัติงาน 

๒) ประสบการณ ความพรอมในดานที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

ในตําแหนงซ่ึงอาจเกิดจากการเคยปฏิบัติหรือเคยไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงานนั้นมากอน 

 



 

ความชํานาญในการปฏิบัติงานตามความตองการของตําแหนง

บุคลิกลักษณะ วุฒิภาวะทางอารมณ

 

๕. เกณฑการตัดสิน 

ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก

ทดสอบความรู ความสามารถทางคอมพิวเตอรและสอบสัมภาษณ แตละองคประกอบไมตํ่ากวารอยละ 

จึงจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก

 

๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

  สํานักงาน ก

ในตําแหนงดังกลาว ที่เว็บไซต

ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕

                                ประกาศ

 

                 

สําเนาถูกตอง 

    
(นางสาวธัญญาภรณ  ไสวพันธ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กลุมงานการเจาหนาท่ี 
 

๔ 

๓)  ทักษะ เชน  การ ส่ังสมความรู และความสามารถจนเ กิด

ความชํานาญในการปฏิบัติงานตามความตองการของตําแหนง 

๔) คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

วุฒิภาวะทางอารมณ เปนตน 

 

ที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกเพ่ือข้ึนบัญชีในตําแหนงนั้น

ทดสอบความรู ความสามารถทางคอมพิวเตอรและสอบสัมภาษณ แตละองคประกอบไมต่ํากวารอยละ 

จึงจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกเพ่ือข้ึนบัญชี 

การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  

สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว

ที่ เว็บไซตสํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวขอ ประกาศสํานักงาน ก

๒๕๕๘ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ประกาศ ณ  วันที ่ ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

                 (ลงชื่อ)       สุวัฒน  เอ้ือเฟอ 

 (นายสุวฒัน  เอ้ือเฟอ) 

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาลูกจางชั่วคราวของสํานักงาน ก

 

 

 

 

) 

 

การสั่ งสมความรู และความสามารถจนเ กิด 

ที่จําเปนตอการปฏิบั ติงาน เชน ทัศนคติ 

เพ่ือขึ้นบัญชีในตําแหนงนั้นตองเปนผูไดคะแนน

ทดสอบความรู ความสามารถทางคอมพิวเตอรและสอบสัมภาษณ แตละองคประกอบไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 

ประกาศสํานักงาน ก.พ.  

 

คณะกรรมการสรรหาลูกจางชั่วคราวของสํานักงาน ก.พ. 

http://www.ocsc.go.th/
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