รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น ไปขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือก
ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมสงเสริมสหกรณ
---------------------------------------------1. การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการสัมภาษณ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับ ตําแหนง และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เขารับการประเมินความเหมาะสมกับ ตําแหนง
ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ทางเว็บ ไซตก องการเจาหนาที่ http://office.cpd.go.th/personnel หรือ
http://www.cpd.go.th หัวขอ รับสมัครงาน
สําหรับเกณฑการตัดสินผูผ านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง จะตองเปนผูที่ไดคะแนนการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหนงรวมทัง้ สิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๒. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
(1) ศึ ก ษา รวบรวม วิเ คราะห ขอ มู ล ทั้ ง ในและตางประเทศ เพื่อ ประกอบการวางระบบ การจัด ทํ า
มาตรฐานหรือหลักเกณฑเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของสวนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอ มูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอ มูล เพือ่ ประกอบการกําหนดความตองการและความจําเปนในการพัฒนา
ทรัพ ยากรบุค คล การวางแผนทางก าวหนาในอาชี พ การจัด หลัก สูต รและการถ ายทอดความรู การจัด สรร
ทุนการศึ กษา และการดู แลนัก เรียนทุ นและบุคลากรภาครัฐในตางประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะ
นโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม
(4) ศึกษา รวมรวมขอมูลและวิเคราะหงาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหนงและการวางแผนอัตรากําลัง
ของสวนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑการบริหารผลการปฏิบัติการ และ
การบริหารคาตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการทางวินัย การรักษา
วินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษคุณธรรม
(8) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุแตงตั้งผูมีความรูความสามารถให
ดํารงตําแหนง
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
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 ทั้งนี้ จะไดรบั เงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศกรมสงเสริมสหกรณ
เรื่อง หลัก เกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับ เงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๔
/4. วิธีการ....

-24. วิธีการสมัครเขารับการประเมิน
๔.๑ การสมัครดวยตนเอง ผูส มัครตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานตางๆ ดังตอไปนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
- รูปถายขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน ๑ ป นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๑ รูป (ติดในใบสมัคร)
- สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนาระเบียนแสดง
ผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอยางละ 2 ฉบับ
- สําเนาใบรับรองผลการสอบผานภาค ก. ของสํานักงาน ก.พ. จํานวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน
การสมัครไมตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อกํากับ
๔.๒ การสมัครโดยทางไปรษณีย ผูสมัครตองดําเนินการดังนี้
๔.๒.๑ กรอกขอความในใบสมัครดวยลายมือของตนเองใหถกู ตองครบถวน พรอมทัง้ ติดรูปถายขนาด ๑ นิ้ว
(ถายไวไมเกิน ๑ ป นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัคร
๔.๒.๒ สงใบสมัคร พรอมหลักฐานตางๆ ตามขอ ๔.๑ ทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ไปยัง
กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่ กรมสงเสริมสหกรณ อาคาร ๑ ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒ ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
4.3 กําหนดรับ สมัครระหวางวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 กรณีสมัครทางไปรษณี ยจะถือวันที่ท่ี ทําการ
ไปรษณี ย ต นทางประทั บ ตรารับ จดหมายของผู ส มัคร เอกสารสมัค รที่ ส ง ภายหลั ง วัน ป ดรั บ สมั ค รจะไม ไดรั บ
การพิจารณา
5. ใหนําบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันประเมินทุกครั้ง
6. ผูท่ีไมป ระสงคจ ะสมัครเขารับ การประเมินความเหมาะสมกับ ตําแหนง หรือสมัครเขารับ การประเมินแลว
แตไมไดรับการคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยูในบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงเดิมและมีสิทธิอยูตามเดิม
7. ผูที่ไดรับแจงใหสมัคร หรือผูสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือผูที่ไดรับการคัดเลือกใน
ตําแหน งที่ป ระเมินนี้ ผูใดถูก ยกเลิกจากบัญ ชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงที่ใชเพื่อการคัดเลือ กบรรจุหรือ ไดรับ
การเรียกตัวและไดแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรแลววาจะรับการบรรจุ หรือไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงที่ใชเพื่อการคัดเลือกบรรจุ หรือในตําแหนงอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว ผูน้ัน
หมดสิทธิเขารับการประเมิน หรือหมดสิทธิท่ีจะเปนผูไดรับการคัดเลือก หรือหมดสิท ธิท่ีจะไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงที่ประเมินนี้ แลวแตกรณี
8. ผูที่ไดขึ้นบัญชีเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกในตําแหนงใหมนี้ จะมีสิทธิไดรับการบรรจุก็ตอเมื่อผูนั้นยังไมถูกยกเลิก
การขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
9. บัญชีผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงใหมนี้ ใหใชไดจนถึงวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงเดิมยังไมหมดอายุ
หรือยังไมถูกยกเลิก
10. กรมสงเสริมสหกรณไมประสงคจะรับโอนผูท ่ีเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท ซึ่งไดขึ้นบัญชี
เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกในตําแหนงที่ประเมินนี้
11. ผูที่ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมใหติดตอกับเจาหนาที่ของกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่
กรมสงเสริมสหกรณ โทร. 0 2281 8250, 0 2628 5513 กอนวันทําการประเมิน
--------------------------------------------------

-3หนาที่รับผิดชอบ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
1. กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่
1.1 รวมดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาขาราชการ เพื่อใหไดผูที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.2 รวมดําเนินงานเกีย่ วกับการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน และการบรรจุกลับเขารับราชการของขาราชการ
1.3 รวมจัดทํา/ทบทวนเสนทางกาวหนาในสายอาชีพของขาราชการ
1.4 รวมดําเนินการสรรหาและคัดเลือกขาราชการเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
1.5 รวมดําเนินการแตงตั้งลูกจางประจําใหดํารงตําแหนงใหม (ปรับระดับชั้นงาน)
1.6 รวมดําเนินการปรับเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
1.7 รวมดําเนินการประเมินผลงานผูที่ไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
1.8 รวมดําเนินการประเมินผลงานผูทไ่ี ดรบั คัดเลือกใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษลงมา (ยกเวนสายงานวิชาการสหกรณ)
1.9 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน/โครงการ การมอบหมายงาน การแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผลของหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
1.10 ประสานการทํางานรวมกันแกสมาชิกในทีมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
1.11 ใหขอมูล เบื้อ งตนแกบุคลากรของกรมหรือ หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ งทั้ง ภายในและภายนอก
เกี่ยวกับภารกิจของกลุม
1.12 รวมจัดทําคูมอื หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับภารกิจของกลุมใหแกบุคลากรของกรม
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี และศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ที่ 7
จังหวัดขอนแกน สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
2.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ กลุมเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป ดานการสหกรณ ดานการบริหารจัดการองคกร ดานธุรกิจ ดานเทคโนโลยีแปรรูป และดาน
การผลิตและการบํารุงรักษาในพื้นที่รับผิดชอบอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2.2 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความจําเปนในการสรางหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอ มูลเพือ่ หาความจําเปนทีจ่ ะตองมีการฝกอบรมเพือ่ สรางหลักสูตรการ
ฝกอบรมที่เหมาะสม
2.4 รวมดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีดานการสหกรณ ดานการบริหารจัดการองคกร ดานธุรกิจ ดาน
เทคโนโลยีการแปรรูป และดานการผลิตและการบํารุงรักษา ใหกบั บุคลากรของสหกรณ กลุม เกษตรกร บุคลากรใน
สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบและสหกรณระหวางประเทศ
2.5 รวมดําเนินการบริหารจัดการความรูของขบวนการสหกรณในพื้นที่รับผิดชอบอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องอยางยั่งยืน
2.6 รวมดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนการฝกอบรม จัดทําชุดฝกอบรม
2.7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

-42.8 วางแผนการทํ างานของตนเอง รวมดํ าเนิ น การวางแผนการทํางานของหนว ยงาน เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2.9 ประสานการทํางานรวมกันแกสมาชิกในทีมหรือหนวยงานที่เกีย่ วของ เพื่อใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2.10 ชี้แจง ใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ
เขาใจหรือความรวมมือตามภารกิจของหนวยงาน
2.11 อธิบายการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความ
รวมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.12 ใหบริการขอมูล เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหนวยงาน
2.13 ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหน วยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนัก งานหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสรางความเขาใจหรือความ
รวมมือตามภารกิจของหนวยงาน

