
 
 

ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

    
 

  ดวยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.) ประสงคจะรับสมคัรบุคคลเพื่อจดัจางเปน  
พนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เร่ือง หลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ 
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวนัที ่๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบตัิเฉพาะของกลุมงานและการจัดทาํกรอบอัตรากําลังพนกังานราชการ 
ลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ ๒๕54 และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบตัิเฉพาะของกลุมงานและการจดัทาํกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2555    
ลงวนัที ่26 กันยายน ๒๕55 จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพือ่เลือกสรร โดยมรีายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

๑. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 
    กลุมงาน บริหารทั่วไป (วุฒปิริญญาตรี) 
    ชื่อตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป   
 

    ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
(1) ศึกษา วเิคราะหเกี่ยวกับขอมูล สถิต ิเพือ่ทาํสรุปรายงานสนับสนุนการบริหารสํานักงาน      

ในดานตางๆ 
(2) ชวยวางแผน และติดตามงานในสํานักงาน เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร

งบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่และงานสัญญาตางๆ เปนตน เพื่อให
สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายทีก่ําหนด 

(3) ตรวจสอบกลั่นกรองเร่ืองที่มปีระเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือวธิกีารปฏิบัต ิเพื่อไมใหเกิด
ขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร 

(4) ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพธีิการตางๆ โดยตองมกีารเตรียมเอกสาร 
การนําเสนอ การจดบันทกึ ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานตางๆ เพื่อใหการบริหารการประชุมหรืองานพธิ ี
การตางๆ น้ันบรรลุวตัถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง  ๆทั้งในประเทศและตางประเทศ 
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 

(6) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาหนวยงาน 
เพื่อการรายงานและเปนขอมลูประกอบการพจิารณาของผูบังคับบัญชาตอไป 

    อัตราว าง   2 อัตรา 
    คาตอบแทน   14,020 บาท  
    สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕4 
 

/ระยะเวลา ... 
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    ระยะเวลาการจาง  นับตั้งแตวนัทาํสัญญาจาง ถึงวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธสิมัครเขารับการเลือกสรร 
     คุณสมบัติทั่วไป  
     (๑)  มสีัญชาติไทย 
     (๒)  มอีายุไมต่ํากวา ๑๘ ป 
     (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
     (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจติฟนเฟอน   
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามทีก่ําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
     (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมอืง 
     (๖)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทาํความผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
     (๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ 
      

หมายเหต ุผูที่ผานการเลือกสรรในวนัที่ทาํสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ  
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม          
ตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย 
  

     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
ไดรับปริญญาตรีหรือวฒุิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ

สาขาวิชาการจดัการ 
  

๓. การรับสมัคร  
     ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  
           ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที ่ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น ๑ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๒๗๓-๙๐๒๐ ตอ ๓๑56 ตั้งแตวนัที่ 3 – 11 ธนัวาคม ๒๕๕5 ในวนัและเวลาราชการ 
(ภาคเชาเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 - 16.30 น.) 
     ๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร  
           (๑)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ น้ิว โดยถายไมเกิน ๑ ป 
(นับถึงวนัปดรับสมัคร) จาํนวน ๓ รูป 
           (๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา  
ตรงกับตําแหนงที่สมัคร จาํนวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมตัิจากผูมอีํานาจ
อนุมตัิภายในวนัปดรับสมัคร คือ วนัที ่11 ธนัวาคม ๒๕๕5 ในกรณทีี่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาว
มายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวฒุิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวชิาที่สําเร็จการศึกษา 
และวนัที่ที่ไดรับอนุมตัิประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
 

/(3) สําเนา ... 
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           (๓)  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
           (๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมคัรเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมคัรไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
           ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทกุฉบับใหผูสมคัรเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
      ๓.๓ คาสมัครสอบ 

ผูสมคัรตองเสียคาสมคัรสอบสําหรับตําแหนงที่สมคัรจํานวน 100 บาท เมื่อสมคัรแลวคาสมคัรสอบ 
จะไมจายคืนให เวนแตในกรณทีี่เปนผูขาดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งน้ี จะตองดําเนินการขอคืน
กอนวนัประกาศรายชื่อผูมสีิทธิเขารับการประเมินฯ 
      ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร  
 ผูสมคัรเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมคัรใหถกูตองครบถวน ในกรณทีี่มคีวามผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด  ๆหรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวฒุิของตําแหนงที่สมัคร อันมผีลทําให
ผูสมคัรไมมสีิทธิสมคัรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมคัรและการไดเขารับการเลือกสรรคร้ังนี้
เปนโมฆะสําหรับผูน้ัน และสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะไมคืนคาสมคัรสอบในการสมัครดวย 

 
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด     
    ว ัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
     สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผูมสีิทธเิขารับการประเมนิความรูความสามารถ 
ทกัษะและสมรรถนะ และกําหนดวนั เวลา สถานที่ในการประเมินในวนัที ่14 ธนัวาคม ๒๕๕5 ณ บอรด
ประชาสัมพันธ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น ๑ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม ๖        
เขตพญาไท กรุงเทพฯ และทาง www.fpo.go.th  
 
๕. หลักเกณฑและว ิธีการเลือกสรร 
     ผูสมคัรตองไดรับการประเมนิความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ และ ดวยวธิกีารประเมนิ 
ดังน้ี 

 
หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม ว ิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที ่1 
1. ความรูเก่ียวกับหนาที่ความรับผดิชอบของตําแหนงและความรูที่
สนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตางๆ 
2. ทักษะและความสามารถทางคอมพิวเตอร  
     - Microsoft Excel  2010 
     - Microsoft Powerpoint 2010 

 
120 

 
80 

 
สอบขอเขียน 

 
ทดสอบ 

ตัวอยางงาน 

การประเมินครั้งที ่2  
- มคีวามรับผิดชอบ 

100 
 

สอบสัมภาษณ 

    - มคีวามอดทน และเสียสละ 
    - มมีนุษยสัมพันธ และสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดด ี       

  
 

 

           /6. เกณฑ... 
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๖.  เกณฑการตัดสิน 
       ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู ความสามารถ 
ทกัษะ และสมรรถนะ แตละคร้ังไมต่ํากวารอยละ 60 
       ผูที่จะถือวาเปนผูมีสทิธ์ิเขารับการประเมนิความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ คร้ังที ่2 
จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมนิความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ ๑ ไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ 
       การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณมีกีารประเมนิความรูความสามารถ 
ทกัษะ และสมรรถนะ 2 คร้ัง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมนิความรูความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะ คร้ังที ่1 และคร้ังที ่2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ได
คะแนนจากการประเมนิความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที ่2 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที ่2 เทากัน ใหพจิารณากําหนด
เลือกความรูความสามารถ ทกัษะ หรือสมรรถนะในเร่ืองใด เพื่อกําหนดใหเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาก็ได 
 
๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
       สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ     
ณ บอรดประชาสัมพนัธ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น ๑ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม ๖  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ และทาง www.fpo.go.th โดยบัญชรีายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป 
เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ป นับแตวนัขึ้นบัญชีหรือนับแตวนัประกาศรับสมคัรในตําแหนงที่มลีักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณ ี
 
๘.  การจัดทาํสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
       ผูผานการเลือกสรรจะตองทาํสัญญาจางตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําหนด                                                                                     
                                                          
                                                         ประกาศ ณ วันที ่ 26  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕5 
              

(ลงชื่อ)               สมชัย  สัจจพงษ 
 
                                                                          (นายสมชัย  สัจจพงษ) 
                ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

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

