ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรือ่ ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่งเจ้าหน้าทีส่ วัสดิการ
------------------------------------------ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์
เปิดรับสมั ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตาแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการของสานักงาน
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของกลุ่ ม สวั ส ดิ ก ารและเจ้ า หน้ า ที่ สั ม พั น ธ์
กองการเจ้าหน้ าที่ ส านั ก งานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี พ.ศ.2564 โดยมี รายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สวัสดิการ จานวน 1 อัตรา ประจากลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจัดจ้าง นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดจ้าง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
4.1 มีสัญชาติไทย
4.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.4 ต้อ งเป็ น บุ คคลผู้มี สุขภาพร่างกายดี แข็งแรง ปราศจากโรคประจาตั วที่ อาจเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่รับจ้าง เช่น โรคลมชัก หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง เป็นต้น
5. เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
5.1 รูป ถ่ ายหน้ าตรง ไม่ ส วมหมวกและไม่ สวมแว่น ตาด า ขนาด 1 นิ้ ว จานวน 2 รูป
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
5.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ชุด
5.4 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.9) ใบสาคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวน 1 ชุด
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับหลักฐานทุกฉบับ
6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที่หน้าเว็บไซต์สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.opsmoac.go.th หัวข้อข่าวสาร>ข่าวรับสมัคร
งาน และกรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นพร้ อ มทั้ ง จั ด ส่ ง ใบสมั ค รพร้ อ มเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง เข้ า มาที่ E-Mail :
moacwelfare@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564
/7. วัน เวลา และสถานที.่ ..

-27. นั เ ลา และ ถานที่ในการ บ มั ภา ณ์
การประกา รายชื่ ผู้มี ิทธิเข้ารับการ บ ัมภา ณ์และกา นดการ บ ัมภา ณ์จะแจ้ง
ใ ้ทราบภาย ลัง
8. ธิ ีการคัดเลื ก
ผู้ มัครต้ งได้รับการประเมินค ามรู้ ค าม ามารถ ทัก ะ มรรถนะ ด้ ย ิธีการ บ ัมภา ณ์
9. เกณฑ์การตัด ิน
ผู้ที่จะถื ่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลื ก ต้ งเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินด้ ย ิธีการ บ
ัมภา ณ์ไม่ต่าก ่าร้ ยละ 60
10. ประกา ผล
ประกา ผลการคัด เลื กใน น้ าเ ็บ ไซต์ านั กงานปลัด กระทร งเก ตรและ กรณ์
www.opsmoac.go.th ั ข้ ข่า าร>ข่า รับ มัครงาน
ประกา ณ ันที่

bad กรกฎาคม พ. . 2564

(นายมนั กาเนิดมณี)
ผู้ตร จราชการกระทร งเก ตรและ กรณ์
ประธานกรรมการ ั ดิการ านักงานปลัดกระทร งเก ตรและ กรณ์

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
อัตราว่าง
1 ตาแหน่ง
สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน

ประจากลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะของงานทีจ่ ะให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.งานธุรการ
๑) ทาหน้าที่ รับ – ส่ง – ลงทะเบียน หนังสือของสวัสดิการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒) ทาหน้าที่จัดเก็บเอกสารของสวัสดิการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3) ช่วยตรวจสอบ และดูแลโครงการสวัสดิการที่จอดรถยนต์
4) ช่วยตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าสวัสดิการต่างๆ
5) ช่วยตรวจสอบ และดูแลการใช้น้าประปาและไฟฟ้าของร้านอาหารสวัสดิการ
6) ดูแลเครื่องเสียงโครงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
7) ช่วยงานด้านกีฬาและนันทนาการ
8) ควบคุมดูแลบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ของสวัสดิการ
9) ปฏิบัติงานธุรการ งานบริหารทั่วไป จัดเตรียมการประชุมเกี่ยวกับงานสวัสดิการ สป.กษ.
10) ช่วยสนับสนุนการดาเนินงานโครงการสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสวัสดิการ
2.งานจดมิเตอร์
1) จดมิเตอร์เพื่อจัดเก็บ ค่าน้าประปา-ค่าไฟฟ้า ของร้านอาหารสวัส ดิก าร สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
2) จดมิเตอร์เพื่อจัดเก็บค่าน้าประปา ของบ้านพักสวัสดิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ถนนราชดาเนินนอก)
3.งานติดตามทวงหนี้สิน
๑) ควบคุม ติดตามการชาระค่าบารุง ค่าน้าประปา-ค่าไฟฟ้า ของร้านอาหารสวัสดิการ สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๒) ควบคุม ติดตามการชาระค่าบารุง ค่าน้าประปา ของบ้านพักสวัสดิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ถนนราชดาเนินนอก)
4.งานอื่น ๆ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 9,800 บาท / เดือน
ระยะเวลาการจ้าง
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดจ้าง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

not

