ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรือ่ ง ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีส่ วัสดิการ
------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่
29 กรกฎาคม 2564 เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้า หน้าที่สวัสดิการ โดยให้ผู้สนใจ
สมั ค รยื่ น ใบสมั ค รเข้ ามาที่ E-Mail : moacwelfare@gmail.com ตั้ งแต่ วัน ที่ 1 สิ งหาคม 2564 ถึ งวั น ที่
15 สิงหาคม 2564 ไปแล้ว นัน้
คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์ขอขยาย
ระยะเวลารับสมัครตำแหน่งดังกล่าว ออกไปถึง วันที่ 15 กันยายน 2564 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ า รับ การเลื อ กสรรและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ก ารสั ม ภาษณ์ ให้ ท ราบภายหลั ง ในหน้ า เว็บ ไซต์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.opsmoac.go.th หัวข้อข่าวสาร>ข่าวรับสมัครงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นายมนัส กำเนิดมณี)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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 แข็ งแรง 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 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ชุด
5.3 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. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกาหนดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้ง
ให้ทราบภายหลัง
8. วิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินด้วยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10. ประกาศผล
ประกาศผลการคัด เลือกในหน้ าเว็บ ไซต์สานั กงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
www.opsmoac.go.th หัวข้อข่าวสาร>ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ณ วันที่

bad กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายมนัส กาเนิดมณี)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการสวัสดิการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเ ียดเกี่ย กับการรับ มัครบุคคลเพื่ จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเ มาบริการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตาแ น่ง
เจ้า น้าที่ ั ดิการ
ัตรา ่าง
1 ตาแ น่ง
ถานทีป่ ฏิบัตงิ าน

ประจากลุ่ม ั ดิการและเจ้า น้าที่ มั พันธ์ ก งการเจ้า น้าที่
านักงานปลัดกระทร งเก ตรและ กรณ์

คุณ มบัติเฉพาะตาแ น่ง ได้รับ ุฒิประกา นียบัตร ิชาชีพ (ป ช.)
ลัก ณะข งงานทีจ่ ะใ ป้ ฏิบัติ ดังนี้
1.งานธุรการ
๑) ทา น้าที่ รับ – ่ง – ลงทะเบียน นัง ื ข ง ั ดิการ านักงานปลัดกระทร งเก ตรและ กรณ์
๒) ทา น้าที่จัดเก็บเ ก ารข ง ั ดิการ านักงานปลัดกระทร งเก ตรและ กรณ์
3) ช่ ยตร จ บ และดูแลโครงการ ั ดิการที่จ ดรถยนต์
4) ช่ ยตร จ บดูแลค ามเป็นระเบียบเรียบร้ ยข งร้านค้า ั ดิการต่างๆ
5) ช่ ยตร จ บ และดูแลการใช้น้าประปาและไฟฟ้าข งร้าน า าร ั ดิการ
6) ดูแลเครื่ งเ ียงโครงการ กกาลังกายเพื่ ุขภาพ
7) ช่ ยงานด้านกี าและนันทนาการ
8) ค บคุมดูแลบัญชีพั ดุครุภัณฑ์ข ง ั ดิการ
9) ปฏิบัติงานธุรการ งานบริ ารทั่ ไป จัดเตรียมการประชุมเกี่ย กับงาน ั ดิการ ป.ก .
10) ช่ ย นับ นุนการดาเนินงานโครงการ ั ดิการต่างๆ ที่เกี่ย ข้ งกับภารกิจข ง ั ดิการ
2.งานจดมิเต ร์
1) จดมิเต ร์เพื่ จัดเก็บค่าน้าประปา-ค่าไฟฟ้า ข งร้าน า าร ั ดิการ านักงานปลัดกระทร ง
เก ตรและ กรณ์
2) จดมิเต ร์เพื่ จัดเก็บค่าน้าประปา ข งบ้านพัก ั ดิการกระทร งเก ตรและ กรณ์ (ถนนราชดาเนินน ก)
3.งานติดตามท ง นี้ ิน
๑) ค บคุม ติดตามการชาระค่าบารุง ค่าน้าประปา-ค่าไฟฟ้า ข งร้าน า าร ั ดิการ านักงาน
ปลัดกระทร งเก ตรและ กรณ์
๒) ค บคุม ติดตามการชาระค่าบารุง ค่าน้าประปา ข งบ้านพัก ั ดิการกระทร งเก ตรและ กรณ์
(ถนนราชดาเนินน ก)
4.งาน ื่น ๆ
ปฏิบัติงาน ื่น ๆ ที่เกี่ย ข้ งกับ ั ดิการ ตามที่ได้รับม บ มาย
ค่าต บแทน 9,800 บาท / เดื น
ระยะเ ลาการจ้าง
นับตั้งแต่ ันที่ได้รับการจัดจ้าง ถึง ันที่ 31 ธัน าคม 2564

east

