
รายละเอียดเก่ียวกับการคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืน ไปขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือก
ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมสงเสริมสหกรณ 

---------------------------------------------- 
 

1. การประเมนิความเหมาะสมกบัตําแหนงโดยวิธีการสัมภาษณ ซึ่งจะประกาศรายช่ือผูมสีิทธิเขารบัการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหนง และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซตกองการเจาหนาที่ http://office.cpd.go.th/personnel หรือ 
http://www.cpd.go.th หัวขอ รับสมัครงาน   
  สําหรบัเกณฑการตัดสนิผูผานการประเมนิความเหมาะสมกบัตําแหนง จะตองเปนผูที่ไดคะแนนการประเมิน    
ความเหมาะสมกบัตําแหนงรวมทัง้สิ้นไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 
 

๒. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  
(1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูลทั้งในและตางประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทํา

มาตรฐานหรอืหลกัเกณฑเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลภาครฐั หรอืของสวนราชการ 
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมลูสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกบัการ

บรหิารทรพัยากรบคุคล 
(3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมลู เพือ่ประกอบการกาํหนดความตองการและความจาํเปนในการพฒันา

ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถายทอดความรู การจัดสรร
ทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในตางประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะ
นโยบายหรอืยุทธศาสตรการพฒันาทรพัยากรบคุคลของสวนราชการและจดัสรรทนุการศึกษาและการฝกอบรม 

(4) ศึกษา รวมรวมขอมูลและวิเคราะหงาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหนงและการวางแผนอัตรากําลัง
ของสวนราชการ 

(5) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมลู เพื่อประกอบการวางหลกัเกณฑการบริหารผลการปฏิบัติการ และ
การบริหารคาตอบแทน 

(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการทางวินัย การรักษา
วินัยและจรรยา 

(7) ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษคุณธรรม  
(8) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุแตงต้ังผูมีความรูความสามารถให

ดํารงตําแหนง 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

๓. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา ดังน้ี 
    3.1 สังกัดกองการเจาหนาที่ จํานวน 1 อัตรา  
    3.2 สังกัดสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  

(1) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 อัตรา  
(2) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที่ 7 จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 อัตรา  

อัตราเงินเดือน ๑5,0๐๐ – ๑6,๕0๐ บาท ทั้งน้ี จะไดรบัเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศกรมสงเสรมิสหกรณ 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 

/4. วิธีการ.... 
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4. วิธีการสมัครเขารับการประเมิน 
    ๔.๑ การสมัครดวยตนเอง ผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานตางๆ ดังตอไปน้ี 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
      - รูปถายขนาด 1 น้ิว (ถายไวไมเกิน ๑ ป นับถึงวันสมัคร) จาํนวน ๑ รูป (ติดในใบสมัคร) 
          - สําเนาปรญิญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรบัรองฉบบัสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนาระเบียนแสดง 
ผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 
 - สําเนาใบรบัรองผลการสอบผานภาค ก. ของสาํนักงาน ก.พ. จํานวน 1 ฉบับ 
          - ใบรบัรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันรบัสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 

- สําเนาหลกัฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ-นามสกุลในหลกัฐาน 
  การสมัครไมตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ  

          ทั้งน้ี สําเนาเอกสารทุกฉบบัใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือช่ือกํากบั 
    ๔.๒ การสมัครโดยทางไปรษณีย ผูสมัครตองดําเนินการดังน้ี 
          ๔.๒.๑ กรอกขอความในใบสมคัรดวยลายมอืของตนเองใหถูกตองครบถวน พรอมทัง้ติดรปูถายขนาด ๑ น้ิว 
(ถายไวไมเกิน ๑ ป นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือช่ือในใบสมัคร 
          ๔.๒.๒ สงใบสมัคร พรอมหลักฐานตางๆ ตามขอ ๔.๑ ทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ไปยัง 
กลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง กองการเจาหนาที่ กรมสงเสริมสหกรณ อาคาร ๑ ช้ัน ๕ เลขที่ ๑๒ ถนนกรงุเกษม 
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐  
    4.3 กําหนดรับสมัครระหวางวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 กรณีสมัครทางไปรษณียจะถือวันที่ที่ทําการ
ไปรษณียตนทางประทับตรารับจดหมายของผูสมัคร เอกสารสมัครที่สงภายหลังวันปดรับสมัครจะไมไดรับ 
การพจิารณา 
5. ใหนําบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันประเมินทุกครั้ง 
 

6. ผูที่ไมประสงคจะสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือสมัครเขารับการประเมินแลว  
แตไมไดรับการคัดเลือก ยังคงมีช่ืออยูในบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงเดิมและมีสิทธิอยูตามเดิม 
 

7. ผูที่ไดรับแจงใหสมัคร หรือผูสมคัรเขารับการประเมนิความเหมาะสมกับตําแหนง หรือผูที่ไดรับการคัดเลือกใน    
ตําแหนงที่ประเมินน้ี ผูใดถูกยกเลิกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงที่ใชเพื่อการคัดเลือกบรรจุหรือไดรับ    
การเรียกตัวและไดแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรแลววาจะรับการบรรจุ หรือไดรับการบรรจุและแตงต้ัง    
ในตําแหนงที่ใชเพื่อการคัดเลือกบรรจ ุหรอืในตําแหนงอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว ผูน้ัน    
หมดสิทธิเขารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเปนผูไดรับการคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะไดรับการบรรจุและ    
แตงต้ังในตําแหนงที่ประเมินน้ี แลวแตกรณี 
 

8. ผูที่ไดข้ึนบัญชีเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกในตําแหนงใหมน้ี จะมีสิทธิไดรับการบรรจุก็ตอเมื่อผูน้ันยังไมถูกยกเลิก    
การข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสาํนักงานปลดักระทรวงพลงังาน 
 

9. บัญชีผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงใหมน้ี ใหใชไดจนถึงวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงเดิมยังไมหมดอายุ    
หรือยังไมถูกยกเลิก 
10. กรมสงเสรมิสหกรณไมประสงคจะรบัโอนผูที่เปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท ซึ่งไดข้ึนบัญชี
เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกในตําแหนงที่ประเมินน้ี 
 

11. ผูที่ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมใหติดตอกับเจาหนาที่ของกลุมสรรหาและบรรจแุตงต้ัง กองการเจาหนาที่       
กรมสงเสรมิสหกรณ โทร. 0 2281 8250, 0 2628 5513 กอนวันทําการประเมิน 

-------------------------------------------------- 
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หนาท่ีรับผิดชอบ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

1. กลุมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง กองการเจาหนาท่ี 

1.1 รวมดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาขาราชการ เพื่อใหไดผูที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  

1.2 รวมดําเนินงานเกีย่วกบัการบรรจุ แตงต้ัง ยาย โอน และการบรรจกุลบัเขารบัราชการของขาราชการ  

1.3 รวมจัดทํา/ทบทวนเสนทางกาวหนาในสายอาชีพของขาราชการ  

1.4 รวมดําเนินการสรรหาและคัดเลือกขาราชการเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) 

1.5 รวมดําเนินการแตงต้ังลูกจางประจําใหดํารงตําแหนงใหม (ปรับระดับช้ันงาน)  

1.6 รวมดําเนินการปรบัเงนิเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มข้ึน ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  

1.7 รวมดําเนินการประเมินผลงานผูที่ไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน 

1.8 รวมดําเนินการประเมินผลงานผูทีไ่ดรบัคัดเลอืกใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ

พิเศษลงมา (ยกเวนสายงานวิชาการสหกรณ) 

1.9 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน/โครงการ การมอบหมายงาน การแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

และติดตามประเมินผลของหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 

1.10 ประสานการทํางานรวมกันแกสมาชิกในทีมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือและ

ผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว 

1.11 ใหขอมูลเบื้องตนแกบุคลากรของกรมหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

เกี่ยวกับภารกิจของกลุม 

1.12 รวมจัดทําคูมอืหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับภารกิจของกลุมใหแกบุคลากรของกรม 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ท่ี 3 จังหวัดชลบุรี และศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ท่ี 7 

จังหวัดขอนแกน สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

 2.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ กลุมเกษตรกร 
และประชาชนทั่วไป ดานการสหกรณ ดานการบริหารจัดการองคกร ดานธุรกิจ ดานเทคโนโลยีแปรรูป และดาน
การผลิตและการบํารุงรักษาในพื้นที่รับผิดชอบอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

2.2 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความจําเปนในการสรางหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
2.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมลูเพือ่หาความจาํเปนทีจ่ะตองมกีารฝกอบรมเพือ่สรางหลกัสตูรการ

ฝกอบรมที่เหมาะสม 
2.4 รวมดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีดานการสหกรณ ดานการบริหารจัดการองคกร ดานธุรกิจ ดาน

เทคโนโลยีการแปรรปู และดานการผลติและการบาํรงุรกัษา ใหกบับคุลากรของสหกรณ กลุมเกษตรกร บคุลากรใน
สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบและสหกรณระหวางประเทศ 

2.5 รวมดําเนินการบริหารจัดการความรูของขบวนการสหกรณในพื้นที่รับผดิชอบอยางเปนระบบและ
ตอเน่ืองอยางย่ังยืน 

2.6 รวมดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนการฝกอบรม จัดทําชุดฝกอบรม 
2.7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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2.8 วางแผนการทํางานของตนเอง รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน เพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 2.9 ประสานการทํางานรวมกันแกสมาชิกในทีมหรือหนวยงานที่เกีย่วของ เพื่อใหเกดิความรวมมอืและ

ผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว 

 2.10 ช้ีแจง ใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ

เขาใจหรอืความรวมมอืตามภารกจิของหนวยงาน 

 2.11 อธิบายการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความ

รวมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 2.12 ใหบริการขอมูล เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบคุคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหนวยงาน 

 2.13 ใหคําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนักงานหรือ

เจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสรางความเขาใจหรือความ

รวมมือตามภารกิจของหนวยงาน 
  


