(สำเนำ)
ประกำศสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
ด้วยกองทุนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ (กองทุนฯ) สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
ประสงค์จ ะรั บสมัครบุ คคลเพื่อจั ดจ้ำงเป็น พนักงำนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
เฉพำะกิจ ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
ว่ำด้วยกำรจ้ำงพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงื่อนไขกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๒
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมมำใช้บังคับโดยอนุโลม จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำน
เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
ชื่อตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี (ปริญญำตรี)
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
(1) บันทึกและนำส่งข้อมูลของทุนหมุนเวียนในระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเงินนอกงบประมำณ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด เป็นต้น
(2) ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของเอกสำรสำคัญเกี่ยวกับกำรรับเงินและกำรจ่ำยเงิน
(3) จัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินของกองทุนฯ
(4) จัดทำใบเสร็จรับเงิน และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
(5) จัดทำใบถอนเงินฝำกธนำคำรและเช็คสั่งจ่ำยเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนำจสั่งจ่ำยลงนำม และบันทึก
ทะเบียนคุมเช็ค รวมทั้งจ่ำยเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
(6) จัดทำใบแจ้งกำรรับเงินและกำรจ่ำยเงินประจำวัน รวมทั้งจัดทำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
เสนอต่อคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน
(7) ตรวจสอบรำยกำรโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online ในกรณีที่จ่ำยเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
ด้วยวิธีกำรโอนเงิน
(8) ตรวจสอบรำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝำกธนำคำร และจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร
เป็นรำยเดือน รวมทั้งจัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝำกธนำคำร
(9) บันทึกทะเบียนคุมทำงบัญชีต่ำง ๆ เช่น ทะเบียนคุมเงินฝำกธนำคำร ทะเบียนคุมเงินลงทุน ทะเบียนคุม
เงินทดรอง ทะเบียนคุมลูกหนี้ เป็นต้น
(10) จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ และคำนวณค่ำเสื่อมรำคำประจำปี
(11) บันทึกรำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ และจัดทำงบทดลองประจำเดือน
/(12) จัดทำรำยงำน ...

-2(12) จัดทำรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินเป็นรำยเดือนเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรด้ำนบัญชี
(13) จัดทำรำยงำนกำรเงินประจำปีเพื่อส่งให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
(14) บันทึกรำยกำรบัญชีในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
(15) บันทึกรำยงำนกำรเงินประจำปี ในระบบกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงำนภำครัฐ (Consolidated Financial Statement Program : CFS)
(16) รำยงำนผลกำรประเมิน ตำมระบบกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนทุนหมุนเวียนส่งให้กรมบัญชีกลำง
(17) จัดเก็บข้อมูลกำรจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนกรรมกำรและอนุกรรมกำรคณะต่ำง ๆ รวมทั้งจัดทำ
หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
(18) จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรลงบัญชีเอกสำรทำงกำรบัญชีและทะเบียนทรัพย์สิน
(19) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของกองทุนฯ เช่น
(19.1) ติดต่อถอนและนำฝำกเงินกับสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
(19.2) นำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ให้กับกรมสรรพำกร
(19.3) นำส่งเงินประกันสังคมให้กับกองทุนประกันสังคม เป็นต้น
(20) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตรำว่ำง 1 อัตรำ
ค่ำตอบแทน เดือนละ 18,000 บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 ลงวันที่
13 มกรำคม พ.ศ. 2547 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554
เรื่อง ค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕4 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่
12 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 และประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกันสังคม
ระยะเวลำกำรจ้ำง นับตั้งแต่วันทำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
กำรประเมินผล ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554
เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนรำชกำรทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปี และไม่เกิน 45 ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
/(๗) ไม่เป็น ...

-3(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
สำหรับพระภิกษุ หรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบและไม่อำจให้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรเพื่อจ้ำงเป็นพนักงำนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ตำมหนังสือสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 ตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่
17 มีนำคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้ว ได้บวชเป็นพระภิกษุ สำมเณรในภำยหลัง ก็ไม่อำจให้เข้ำสอบ
ได้เช่นกัน หำกยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ทำสัญญำจ้ำงจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม ตำม กฎ ก.พ.
ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553 มำยืน่ ด้วย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(๑) สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี ในสำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
(สำหรับสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ และสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ต้องศึกษำวิชำกำรบัญชีไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถตรวจสอบกำรรับรองคุณวุฒิของสำนักงำน ก.พ. โดยสำมำรถตรวจสอบได้ที่
http://www.ocsc.go.th ในหัวข้อ “กำรเข้ำรับรำชกำร” และหัวข้อย่อย “กำรรับรองคุณวุฒิ”
(๒) มีทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐำน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งำน โปรแกรมตำรำงคำนวณ
โปรแกรมนำเสนอผลงำน เป็นต้น
(3) มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) หำกมีประสบกำรณ์ในกำรจัดทำบัญชีกองทุน และสำมำรถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงบัญชีได้ จะได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ ขั้นตอนกำรสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร สมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกรำคม
ถึงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ ๒๕61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตำมขั้นตอนดังนี้
3.1.1 เปิดเว็บไซต์ของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (www.fpo.go.th) คลิกที่หัวข้อ “สมัครงำน”
หรือ http://fpo.thaijobjob.com
3.1.2 กรอกข้อควำมให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนด
3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงินลงในกระดำษขนำด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash drive หรือ CD เป็นต้น
ในกรณีไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ
และเลือกสรรสำมำรถเข้ำไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้ในภำยหลัง
๓.2 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
นำแบบฟอร์มกำรชำระเงินไปชำระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 29 มกรำคม – 10 กุมภำพันธ์ ๒๕61 ภำยในเวลำทำกำรของธนำคำร กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์
เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จำนวน 130 บำท ประกอบด้วย
(1) ค่ำธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บำท
(2) ค่ำธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บำท
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
/ผู้สมัคร ...

-4ผู้สมัครที่ชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบตำมลำดับของกำรชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำมำรถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ที่
เว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com ในหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภำพันธ์ ๒๕61 เป็นต้นไป
๓.3 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครัง้ นี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบด้วย
ในกรณีที่เลขประจำตัวประชำชนที่ใช้ในกำรสมัครไม่ตรงตำมหลักฐำนกำรแสดงตนเพื่อเข้ำสอบ
จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด ยกเว้น ในกรณี ชื่อ นำมสกุล ของผู้สมัครไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐำน
กำรแสดงตนในกำรเข้ำสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐำนอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ
เข้ำสอบ
๔. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ ๒๕61
ทำงเว็บไซต์ www.fpo.go.th และ http://fpo.thaijobjob.com
หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเทอร์เน็ตที่มีหมำยเลขประจำตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตำดำ ถ่ำยไม่เกิน 1 ปี ขนำด ๑ x 1.5 นิ้ว และลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนำปริญญำบัตรและระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ำเป็น
ผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรของสถำนศึกษำใดนั้นจะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรสำเร็ จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำก
สภำมหำวิทยำลัย ภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ ๒๕61 ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำน
กำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จ
กำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทน
จำนวน ๑ ฉบับ
(3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ จำนวน ๑ ฉบับ
(4) สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน ๑ ฉบับ
(5) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ - นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
สำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรเขียนคำรับรองสำเนำถูกต้องและลงชื่อ
กำกับไว้ด้วย
/๕. หลักเกณฑ์ ...

-5๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์กำรสรรหำและเลือกสรร
คะแนนเต็ม
200
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน)
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
(1) พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
พ.ศ. 2558
(2) พระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
(3) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินและกำรบัญชีภำครัฐ
(4) ควำมรู้เบื้องต้นด้ำนบัญชีตำมหลักกำรบัญชีและวิธีปฏิบัติทำงบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
(5) ควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
100
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(สอบสัมภำษณ์)
พิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถทีเ่ พิ่มเติมจำกที่ได้ทดสอบด้วยกำร
สอบข้อเขียนไปแล้ว สมรรถนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
และคุณลักษณะอื่น ๆ เช่น
- บุคลิกภำพท่วงทีวำจำและวุฒิภำวะอำรมณ์
- ควำมประพฤติและอุปนิสัย
- กำรปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
- ทัศนคติและแรงจูงใจ (ควำมต้องกำรและแรงจูงใจในกำรทำงำน
ควำมกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวควำมคิดและ
ควำมเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบำย โครงกำร หรือแผนงำนของทำงรำชกำร)

วิธีกำรประเมิน
สอบอัตนัย

สอบสัมภำษณ์

๖. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็น
ผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
จะมีกำรสรุปผลกำรประเมินตำมลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ สูงกว่ำ
ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำและหำกคะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 เท่ำกัน ให้พิจำรณำกำหนดเลือกควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำก็ได้
/๗. กำรประกำศ ...

-6๗. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรตำมลำดับคะแนนสอบ
ทำงเว็บไซต์ www.fpo.go.th และ http://fpo.thaijobjob.com โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อกำรสรรหำและเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกำศรับสมัคร
ในตำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องทำสัญญำจ้ำงกับสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
ประกำศ ณ วันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. ๒๕61
(ลงชื่อ)

นำงสำววิมล ชำตะมีนำ
(นำงสำววิมล ชำตะมีนำ)
รองผู้อำนวยกำร รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

