สภาพัฒน์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการหลายอัตรา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
(๑) นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จานวน ๑ อัตรา
รับสมัครคัดเลือกผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ โดยผู้สมัครไม่ต้องผ่านการสอบ
วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สานักงาน ก.พ.
ลักษณะงานในตาแหน่งที่เปิดรับสมัค ร ด้า นการปฏิบัติการ การออกแบบงานศิลป์ บอร์ด
ป้ายประกาศ ป้ ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่ วยงาน ผังสถานที่ สื่ อสิ่งพิมพ์ พร้อมทั้งดูแล จัดเก็บ บารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทางานให้เป็นระบบพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้านการบริการ ให้คาแนะนาการออกแบบ
เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ
แผ่นพับและนิทรรศการ และปฏิติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๒)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จานวน ๓ อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงิน
และการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือบริหารธุรกิจ และสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ.
ลักษณะงานในตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร ด้านการปฏิบัติการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ
งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน
รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ ด้านการบริการ ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มา
ติดต่อ ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และปฏิติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จานวน ๒ อัตรา
รับสมัครสอบแข่งขัน ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงิน
และการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือบริหารธุรกิจ และสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ.

๒

ลักษณะงานในตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร ด้านการปฏิบัติการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุในการ
จัดหา จั ดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บ รั กษา น าส่ งการซ่อมแซม และบารุงรักษาพัส ดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ทาทะบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ร่างและ
ตรวจสัญญาต่างๆ รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ ศึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวมทั้ง
ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ย วกับ งานพัสดุ ด้านการบริ การ ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ
ปฏิบั ติงานที่อยู่ ในความรั บ ผิ ดชอบแก่ผู้ ร่ ว มงานหรือ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับบุคคลภายใน
หน่วยงานเดียวกันและต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการ และปฏิติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๒ ชั้น ๒
สานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
สาหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย
ตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้า
พนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

๑) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวกและแว่ น ตาด า ขนาด ๑) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวกและแว่ น ตาด า ขนาด
๑ x ๑.๕ นิ้ว จานวน ๔ รูป
๑ x ๑.๕ นิ้ว จานวน ๔ รูป
๒) สาเนาประกาศนียบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองฉบับที่ ๒) สาเนาประกาศนียบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองฉบับที่
ผู้มีอานาจอนุมัติการสาเร็จการศึกษาลงนาม จานวน ๑ ฉบับ ผู้มอี านาจอนุมัติการสาเร็จการศึกษาลงนาม จานวน ๑ ฉบับ
๓) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ๓) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
-

๔) ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบผ่ า นการวั ด ความรู้
ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ขึ้นไป จานวน ๑ ฉบับ สาหรับผู้สมัครสอบที่ใช้สาเนาหนังสือ
รับ รองผลการสอบผ่ า นการวั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ วไป
ระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า จะต้องนาสาเนาปริญญาบัตร หรือ
สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า
มายื่นด้วย จานวน ๑ ฉบับ

๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ

๕) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ

๕) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส ๖) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุ ล (กรณีที่มีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐาน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุ ล (กรณีที่มีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐาน
การสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ การสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
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