ประกาศสานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ของสานักงาน ก.พ.
------------------------------------ด้ว ยส ำนั ก งำน ก.พ. มี ค วำมประสงค์ จ ะรับ สมั ค รคั ด เลื อกบุ คคลทั่ว ไปเพื่อ จั ด จ้ ำ ง
เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำนในสำนักงำน ก.พ. รวมจำนวน ๒ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติ
 ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำกำรบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำรเลขำนุกำร และกำรตลำด
 มีทักษะและควำมชำนำญในกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่ำงๆ
Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Powerpoint และ Internet
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
 มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถทำงำนในลักษณะกำรประสำนงำนและกำรทำงำน
เป็นทีม
 มีวินัย ตรงต่อเวลำ และมีทศ
ั นคติที่ดตี ่องำนรำชกำร
 สำมำรถทำงำนนอกเวลำได้
ระยะเวลาการจ้าง วันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๐
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงำนคลัง สำนักงำนเลขำธิกำร สำนักงำน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ สำนักงำน ก.พ. อำจพิจำรณำจัดจ้ ำงผู้ ได้รับคัดเลือกต่อเนื่องได้ ขึ้นอยู่กับผลกำรประเมิ น
ผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล และงบประมำณที่ได้รับ

๒
๒. การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนเลขำธิกำร ชั้น ๓ สำนักงำน ก.พ. ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่ า งวั น ที่ ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวั นรำชกำร ภำคเช้ ำ เวลำ ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ภำคบ่ำย เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๔๗ หรือ
๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๓๑๘
๓. เอกสารที่ต้องนามายื่นในวันรับสมัคร
 สำเนำประกำศนี ยบั ต รหรื อ หนั ง สือ รั บ รองที่สถำนศึกษำอนุ มัติ และส ำเนำระเบี ย น
แสดงผลกำรเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร อย่ำงละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำก
ผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๐
 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
 สำเนำทะเบียนบ้ำนและสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน อย่ำงละ ๑ ฉบับ
 สำเนำหลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือรับรองกำรฝึกงำน/กำรทำงำน ใบสำคัญกำรสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฯลฯ
ทั้งนี้ สำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “สำเนำถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สัมภาษณ์ผู้สมัคร (๑๐๐ คะแนน)
แนวทางการสัมภาษณ์
๑. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน และ
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
๒. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่จะจัดจ้ำง
๓. คุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ บุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ ปฏิภำณ ไหวพริบ
วุฒภิ ำวะทำงอำรมณ์ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้อื่น ทัศนคติต่องำนรำชกำร
รวม

คะแนนเต็ม (๑๐๐ )
๕๐
๒๐
๓๐
๑๐๐

๕. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็น ผู้ผ่ำนกำรคัด เลือกเพื่อขึ้นบัญชีในตำแหน่งนั้น ต้องเป็นผู้ ได้คะแนน
กำรสัมภำษณ์ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชี

๓
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ส ำนั กงำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เข้ ำรั บกำรคั ดเลื อกเป็ นลู กจ้ ำงชั่ วครำว
ในต ำแหน่ ง ดั ง กล่ ำ ว ที่ เ ว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งำน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หั ว ข้ อ ข่ ำ วสมั ค รงำน
ภำยในวันจันทร์ท่ี ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
๗. กาหนดวันและสถานที่คัดเลือก
วันพุธที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ ำที่
ชั้น ๓ สำนักงำน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ประกำศ ณ วันที่ ๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

สุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
(นำยสุวฒ
ั น์ เอื้อเฟื้อ)
ประธำนกรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำลูกจ้ำงชัว่ ครำวของสำนักงำน ก.พ.

สำเนำถูกต้อง
(นำยนิทัศน์ เปี่ยมปิ่น)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่

