ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
………………………………..
ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไปสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 และคําสัง่ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ที่ 197/2553 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.2 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ อัตราค่าตอบแทน ตามเอกสารแนบท้าย
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
2. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี
3. หรือเหตุอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง
2. คุณสมบัตทิ วั่ ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัตทิ ั่วไป
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
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-2หมายเหตุ ผูท้ ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่ ําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่า
ด้วยโรคมายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสงค์จะรับสมัครจากบุคคลทั่วไป
เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งคือจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขา
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รบั สมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่ (อาคาร 1 ชั้น 5) ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานทีต่ ้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
2. สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 27 มิถุนายน 2557
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตําแหน่งละ 100 บาท เมื่อสมัครแล้ว
ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดําเนินการ
ขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่
มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครัง้ นี้เป็นโมฆะ
สําหรับผู้นั้น และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
/4. การประกาศ.....
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4. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมิน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
และทาง www.cpd.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธี
การประเมินดังนี้
การประเมินสมรรถนะ (การสอบ) ของตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป
ประเมิน
สมรรถนะ
ครั้งที่
1
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2) มีความรู้ความเข้าใจในเรือ่ งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การสหกรณ์
3) มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4) มีความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
5) มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษา และความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา
และสรุปเหตุผล
2
1) มีความรูค้ วามเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานในตําแหน่งที่สมัครสอบ
2) คุณลักษณะอืน่ ๆ ที่เหมาะสมหรือจําเป็นกับงานที่
จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
3) ทักษะการใช้โปรแกรม Micros0ft Office

200

วิธีการ
ประเมิน
สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
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-4กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะดําเนินการประเมินในครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1
จะได้เข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป หรือ ดําเนินการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน แล้วแต่กรณี
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ผู้ทจี่ ะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้
ผู้ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลําดับที่สงู กว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(สัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ 1 (ข้อเขียน)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สงู กว่า ถ้าคะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(ข้อเขียน) เท่ากันก็ให้ผู้ได้รบั เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับทีส่ ูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และทาง www.cpd.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
8. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
1. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด
2. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
3. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
ในกรณีทมี่ ีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งที่มี และภายหลังมีตําแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน กรมส่งเสริมสหกรณ์อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือ
จะดําเนินการเลือกสรรใหม่กไ็ ด้

1

แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่
มิถุนายน พ.ศ.2557
พนักงานราชการตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลําดับ
ชื่อตําแหน่ง
ที่
1 นักทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของส่วนราชการ โดย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เช่น
1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อ
การขอกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
2) การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ
การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนตําแหน่ง
3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการ
สรรหาและพัฒนาบุคคล
4) รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจง
เหตุผลในการดําเนินเรื่องขออนุมัติ
เกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
5) ดําเนินการเรื่องการขอรับบําเหน็จ
บํานาญ และเงินทดแทนต่างๆ
6) การจัดทําเปลี่ยนแปลง แก้ไข เกี่ยวกับ
ประวัติการรับราชการของบุคคล
ในส่วนราชการ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขา

ความรู้ความสามารถ
(สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์)
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
บริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการสหกรณ์
3) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม
5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล
วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

อัตราค่า
ตอบแทน
18,000

2

ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
7) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมสวัสดิการ
แก่บุคคลของส่วนราชการ
8) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่
9) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ
ส่วนราชการ
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านฝึกอบรม
และพัฒนา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
1) การรวบรวมข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
2) ศึกษา วิเคราะห์ความจําเป็นใน
การฝึกอบรมและพัฒนา
3) จัดทําและพัฒนาหลักสูตร เพื่อใช้
ในการฝึกอบรม
4) จัดทําและพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมและพัฒนา
5) ศึกษา วิจัย ติดตามประเมินผลการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ความรู้ความสามารถ
(สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์)
7) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจําเป็น
กับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและ
ความร่วมแรงร่วมใจ

อัตราค่า
ตอบแทน

3

ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6) รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์ นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
7) การจัดทําแผนพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์
8) ประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทํา
แผนฝึกอบรมและพัฒนา
9) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลัก
และวิธีการสหกรณ์
10) ให้คําปรึกษา แนะนํา และเป็น
วิทยากรบรรยาย ตอบปัญหา และ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ความรู้ความสามารถ
(สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์)

อัตราค่า
ตอบแทน

