รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1. การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์และทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
ในการเขียนแบบและการสารวจ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ภายในวันที่ 16
สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ http://office.cpd.go.th/personnel หรือ http://www.cpd.go.th
หัวข้อ รับสมัครงาน
สาหรับเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
(1) สารวจ เก็บรายละเอียดในงานวิชาการทางช่าง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า
ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีคุณภาพ
(2) ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดงานก่อสร้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบารุงรักษา เพื่อให้เป็นไปตาม
ความต้องการของสถาบันและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กาหนด
(3) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบารุงรักษาแก่บุคลากรของกรม
(4) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในงานเทคโนโลยีการผลิต และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 3 อัตรา สังกัดกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านวิศวกรรม กองพัฒนาระบบสนับสนุน
การสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ จานวน 2 อัตรา และสังกัดกลุ่มจัดที่ดิน
สหกรณ์ กองพัฒ นาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ จานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้ ง นี้
จะได้รับ เงินเดือนเท่ าใดให้เ ป็นไปตามประกาศกรมส่ง เสริม สหกรณ์ เรื่อง หลัก เกณฑ์ วิธีก ารและเงื่อนไขการให้
ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
4. วิธีการสมัครเข้ารับการประเมิน
๔.๑ การสมัครด้วยตนเอง ผูส้ มัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จานวน ๑ รูป (ติดในใบสมัคร)
- สาเนาประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
- สาเนาใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของสานักงาน ก.พ. จานวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อกากับ
๔.๒ การสมัครโดยทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องดาเนินการดังนี้
๔.๒.๑ กรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิว้
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัคร
๔.๒.๒ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่างๆ ตามข้อ ๔.๑ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง
กลุ่ มสรรหาและบรรจุแต่ง ตั้ง กองการเจ้าหน้ าที่ กรมส่ ง เสริม สหกรณ์ อาคาร ๑ ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒ ถนนกรุง เกษม
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

-24.3 กาหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 กรณีสมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์
ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
5. ให้นาบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันประเมินทุกครั้ง
6. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือสมัครเข้ารับการประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับ
การคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งเดิมและมีสิทธิอยู่ตามเดิม
7. ผู้ที่ได้รับแจ้งให้ส มัคร หรือ ผู้สมั ครเข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกั บตาแหน่ง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือ กใน
ตาแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งที่ใช้เพื่อการคัดเลือกบรรจุหรือได้รับการเรียกตัว
และได้แจ้ง ความจานงเป็นลายลัก ษณ์อั กษรแล้วว่าจะรับการบรรจุ หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตาแหน่ง ที่ใช้
เพื่อการคัดเลือกบรรจุ หรือ ในตาแหน่ ง อื่นๆ ของการสอบครั้ง เดียวกั นกั บ ตาแหน่งดัง กล่าว ผู้นั้นหมดสิท ธิเ ข้ารับ
การประเมิน หรือ หมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือหมดสิทธิ ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง ที่
ประเมินนี้แล้วแต่กรณี
8. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ ได้ รับการคัดเลือ กในตาแหน่งใหม่นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูก ยกเลิก
การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
9. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งใหม่นี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง เดิมยังไม่หมดอายุ
หรือยังไม่ถูกยกเลิก
10. กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกประเภท ซึ่งได้ขึ้นบัญชีเป็น
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่ประเมินนี้
11. ผู้ที่ ต้ องการรายละเอี ยดเพิ่ ม เติม ให้ ติดต่ อกั บ เจ้าหน้ าที่ ของกลุ่ มสรรหาและบรรจุ แต่ง ตั้ ง กองการเจ้ าหน้ าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร. 0 2281 8250, 0 2628 5513 ก่อนวันทาการประเมิน
--------------------------------------------------

