ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
...............................................................
ดวย จังหวัดสมุทรปราการ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 กันยายน 2555
และ คําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ ที่ 291/2556 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง มอบอํานาจการบริหารบุคคล
พนักงานราชการใหผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานทั่วไป
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1.
ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ชื่อตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ กลุมงานสงเสริมสหกรณ 1 จํานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คาตอบแทน ตามเอกสารแนบทาย
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง
1.1 ตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ไมเกินวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีเงื่อนไข
1) ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
2) ตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายป
3) หรือเหตุอื่นๆ ที่กําหนดไวในสัญญาจาง
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน
5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําผิดทาง
อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม
เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ

-2หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ไดแก โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปน
ที่รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นดวย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ประสงคจะรับสมัครจากบุคคลทั่วไป
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงกําหนดตามเอกสารแนบทาย
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่หนวยงานที่สํานักงาน
สหกรณจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2557 - 12 กุมภาพันธ 2557 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5
x2 นิ้ว โดยถายไมเกิน
1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน
แสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางนอย 2 ฉบับ ทั้งนี้ผูสมัครจะตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนวันรับสมัคร
ในกรณีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ
–
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
5) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร (สด.8 หรือ สด.45 เปนตน)
หรือไดรับการยกเวน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
6) หนังสือรับรองการผานงาน เพื่อใชประกอบการสอบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
3.3 คาธรรมเนียมสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงละ 100 บาท เมื่อสมัครสอบแลว
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอก รายละเอียดตางๆ
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวา
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ใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ
รับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจังหวัดสมุทรปราการ
จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบนั้นดวย และผูสมัครไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใดๆ ได
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
จังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 ณ สํานักงานสหกรณจังหวัด
สมุทรปราการ และ ทาง website ของหนวยงาน http://webhost.cpd.got.h/cpd_samutprakan
4.1 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะและดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 การประเมินสมรรถนะของตําแหนงที่ใชวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการสอบ
ตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ
ประเมิน
ครั้งที่
1

2

สมรรถนะ
1) มีความรูดานบัญชีและสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ
และวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยูในความรับผิดชอบ
2) มีความรูความเขาใจในเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ
3) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสาร
บรรณอยางเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่และมีความรูทั่วไป
เกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน
4) มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน กฎหมายวาดวยระเบียบราชการแผนดิน ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ และกฎหมาย
กฎระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
5) มีความรูความสามารถในการใชภาษาและความรูดาน
คอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
6) มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และ
สรุปเหตุผล
1) มีความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่
สมัครสอบ
2) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจําเปนกับงานที่ปฏิบัติ เชน
การปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงาน จริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ

คะแนน
เต็ม
200

วิธีการประเมิน

100

สอบสัมภาษณ

สอบขอเขียน

กลุมงานบริการ
พนักงานราชการตําแหนงเจาพนักงานสงเสริมสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ

ลําดับ
ชื่อตําแหนง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ที่
1
เจาพนักงาน ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสหกรณ
สงเสริมสหกรณ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน
1) สงเสริม เผยแพร อุดมการณ หลักการ
และวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ/
กลุมเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
2) แนะนํา สงเสริมใหสหกรณ กลุมเกษตรกร
และกลุมอื่นๆ ภายใตการสงเสริม แนะนํา
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
สหกรณ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3) สอน แนะนํา ชวยเหลือใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ/กลุมเกษตรกร
บันทึกบัญชีขั้นตนใหเปนปจจุบัน
4) แนะนํา ชวยเหลือ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ/กลุมเกษตรกร
จัดทํางบการเงินพรอมรายละเอียด
ประกอบใหแลวเสร็จ
5) ชวยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห
การดําเนินงานสหกรณ
6) แนะนํา สงเสริมและชวยเหลือดานการบัญชี
และการดําเนินงานตามโครงการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือประกาศนียบัติวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ป
ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาบัตรหลักสูตร 3 ป
ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเทียบได
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ความรูความสามารถ
(สอบขอเขียน/สัมภาษณ)
1) มีความรูดานบัญชีและสามารถใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยู
ในความรับผิดชอบ
2) มีความรูในวิชาการสหกรณอยางเหมาะสม
ในการปฏิบัติหนาที่
3) มีความรูความเขาใจในเรื่องความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการสหกรณ
4) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
ในการปฏิบัติหนาที่ และมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
เหตุการณปจจุบัน
5) มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวย
ระเบียบหริหารราชการแผนดิน ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ และ
กฎหมายกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่
6) มีความรูความสามารถในการใชภาษา
และความรูดานคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
7) มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล

อัตราคาตอบแทน
(บาท)
1) ปวช. = 11,280
2) ปวท. หรือ
อนุปริญญา 2 ป
= 13,010
3) ปวส. หรือ
อนุปริญญา 3 ป
= 13,800

ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหนง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ที่สหกรณ / กลุมเกษตรกรไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ
7) สงเสริม เผยแพร อุดมการณ หลักการและ
วิธีการสหกรณแกสหกรณ/กลุม เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป
8) แนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ การดําเนิน
ธุรกิจ และการบริหารการจัดการใหแกสหกรณ /
กลุมเกษตรกร
9) ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจ
การรวบรวมขอมูลและประมวลผลขอมูลเพื่อ
ประกอบการดําเนินการจัดตั้งสหกรณ/
กลุมเกษตรกร
10) แนะนํา สงเสริม การดําเนินการตาง ๆ
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรภายใตกฎหมาย
สหกรณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
11) ชวยปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการอื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
12) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

ความรูความสามารถ
(สอบขอเขียน/สัมภาษณ)
วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
8) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจําเปน
กับงานที่จะปฏิบัติ เชน ปฏิบัติงานแบบมุงผล
สัมฤทธิ์ บริหารที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงาน จริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ

อัตราคาตอบแทน
(บาท)

