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ni-nvivn uasvn-a www.cpd.go.th

sr. waninoi'MuassQsm î.lanaii
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ii,asi,i,e(̂ -3i'il3Jiil<uIifsî ?iQ-3Mi3j^n3jn/] n.n. iiRiyTifi jjiei'u^ej

'I'UfiicSviSwlwifuniiiaansiiiijnnnii^i'UTuwii.iviwviCi imj;fnyvia-3Cimavitidi-3anwcu
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เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  
กลุ่มภารกิจงานบริหารทั่วไป  รวม 2 อัตรา 
1.1 ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  

กองแผนงาน  
      ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปข้อมูล

เบื้องต้นใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ในแต่ละระดับ และด าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ข้อมูล เพ่ือจัดเสนอรูปแบบการสรุปข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ โดยจัดท าให้เหมาะสม 
เนื้อหามีความทันสมัยน่าสนใจ พร้อมจัดท าสารสนเทศ/ฐานข้อมูล หรือสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ตามวัตถุประสงค์
ของการเผยแพร่ข้อมูล/เอกสารประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของกลุ่มงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในระดับ
ต่าง ๆ ของกรมฯ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจงานที่ก าหนด 

      1) ร่วมศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เพ่ือประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์กระทรวง เพ่ือเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาระบบสหกรณ ์

      2) ร่วมศึกษา รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนพัฒนาการสหกรณ์  
ในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

       3) ร่วมด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์และนโยบายด้าน
การส่งเสริมพัฒนาการสหกรณ์ 

       4) ร่วมด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือรองรับการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       5) ร่วมศึกษา รวบรวมข้อมูล เพ่ือด าเนินการทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์  
ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบท นโยบายรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

       6) ช่วยจัดท าคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มให้แก่บุคลากรของกรมฯ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

       7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

  คุณสมบัติทั่วไป 
  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา 

การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร  
หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์ 

  2. มีสัญชาติไทย 
 

3. เพศชาย... 
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  3. เพศชายหรือหญิง มีอายุไม่ต่ ากว่า 23 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   
  4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  5. ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  7. ไม่ เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึ งที่ สุ ดให้ จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณส์ านักงานประเภทต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office) และเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละ

โปรแกรมได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Word, Excel, Power Point,  internet และโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ในการ
สร้าง Infographic ด้วยตนเอง เพื่อการจัดท าข้อมูลและเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้พร้อมส าหรับการจัดพิมพ์ 
เพ่ือใช้งานต่อได้ตามวัตถุประสงค์ 

  3. มีบุคลิก และทักษะที่เหมาะสมกับต าแหน่งและพร้อมในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

  4. มีความขยัน อดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้แล้วแต่กรณี 
  6. มีความรู้ความสามารถในการจัดท ารายงาน การประมวล การรวบรวม การน าเสนอข้อมูลที่ผ่านการ

จัดท าด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยและน่าสนใจ พร้อมจัดท าระบบฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
  7. มีจุดเด่นและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น จดรายงานการประชุม และน าเสนอ

ข้อมูล/สื่อสารท าความเข้าใจร่วมกับผู้ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  8. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมหรือจ าเป็นกับงานที่ปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจ เป็นต้น 

1.2 ต าแหน่ง นักวิชาการณ์สหกรณ์ จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มติดตามและประเมินผล  
กองแผนงาน  

          ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผลในส่วนของการ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์สรุปผลงาน/โครงการในเบื้องต้น พร้อมน าเสนอรูปแบบการน าเสนอข้อมูล
ผลงาน/โครงการของกรมฯ ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ สามารถใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/โครงการในระดับ
ผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ และด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลงาน/โครงการ รวมถึงระบบสารสนเทศด้านการติดตาม
และประเมินผลในเบื้องต้น เพ่ือจัดท าเว็บไซต์ของกลุ่มงาน และปรับปรุงข้อมูล/เอกสารงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
พร้อมน าเสนอหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ 
 

1) ร่วมศึกษา... 
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 1) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ ของกรม 
 2) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เสนอหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3) ช่วยเร่งรัด ติดตาม และด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี และตามเอกสารงบประมาณ 
 4) ร่วมวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี และตามเอกสารงบประมาณ 
 5) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ ปัญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี และ
ตามเอกสารงบประมาณ 
 6) ช่วยจัดท าคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มให้แก่บุคลากรของกรมฯ 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 คุณสมบัติท่ัวไป 
   1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร 
หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์ 
          2. มีสัญชาติไทย 

 3. เพศชายหรือหญิง มีอายุไม่ต่ ากว่า 23 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 5. ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
          7. ไม่ เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณส์ านักงานประเภทต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office) และเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละ

โปรแกรมได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Word, Excel, Power Point,  internet และโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ในการ
สร้าง Infographic ด้วยตนเอง เพ่ือการจัดท าข้อมูลและเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้พร้อมส าหรับการจัดพิมพ์เพ่ือใช้
งานต่อได้ตามวัตถุประสงค์ 

  3. มีบุคลิก และทักษะที่เหมาะสมกับต าแหน่งและพร้อมในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

 
4. มีความ... 
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  4. มีความขยัน อดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ และท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้แล้วแต่กรณี 
  6. มีความรู้ความสามารถในการจัดท ารายงาน การประมวล การรวบรวม การน าเสนอข้อมูลที่ผ่านการ

จัดท าด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยและน่าสนใจ พร้อมจัดท าระบบฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
  7. มีจุดเด่นและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น จดรายงานการประชุม และน าเสนอ

ข้อมูล/สื่อสารท าความเข้าใจร่วมกับผู้ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  8. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมหรือจ าเป็นกับงานที่ปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจ เป็นต้น 

ค่าตอบแทน   18,000 บาท  

สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจ้าง   
  1. ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และ 
 2. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี หรืออ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
   
 
 
                


