
 
 
 
 
 

     ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

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

ด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ ์จะดําเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ 
ราชการในตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญตัิ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2551 เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขง่ขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้ารบัราชการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งเงินเดือนที่จะได้รับ 
   1.1 ตําแหน่งท่ีจะบรรจแุละแต่งตั้ง 

- ตําแหน่งนักวิชาการสหกรณป์ฏิบัติการ 
- จํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรก จํานวน 40 ตาํแหน่ง 

    1.2 อัตราเงินเดือน 
อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดใหเ้ป็นไปตามท่ี 

อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนด 
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด 

แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารหมายเลข 1) 
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัครสอบ 
    3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบตัิทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 

แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี ้
          ก. คุณสมบตัิทั่วไป 

(1) มีสญัชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่าํกว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

พระราชบญัญตัินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 
/ (5) เป็นกรรมการ.... 
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 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ 

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจํ้าคุกเพราะกระทําความผดิ 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(8) เป็นผู้เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถกูลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาํผิดวินัยตามพระราชบญัญัตนิี้  

หรือตามกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบญัญตัินีห้รือตาม 

กฎหมายอ่ืน 
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ของรฐั 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4)(6) (7) (8) (9) (10)  

หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได ้แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้น้ัน
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมลีักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจาก
งานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมใิช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อ
หน้าท่ี สําหรับผู้ที่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม ข (1) มีสิทธิสมัครได้แต่จะมสีิทธิได้รับการบรรจุเมื่อพ้นจากการเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อ 
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่  นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มนีาคม 2538 

    3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง 
   ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือคณุวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 
สาขาวิชาการบัญช ี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร 
หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร  หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร หรือทางการสหกรณ์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. 

4. การรับสมัครสอบ 
          4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมคัรไดท้างอินเทอรเ์นต็  ต้ังแต่วันที ่23 กุมภาพันธ ์2555 ถงึวันที ่
15 มีนาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เปิดเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ http://job.cpd.go.th หรือที ่
http://www.cpd.go.th หวัข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ”   

(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด 
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร ์บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโ้ดยอัตโนมตั ิ

 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน่ หรือ 
หากไม่มีเคร่ืองพิมพ์ในขณะนัน้ ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น 
          / ในกรณี....... 
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ในกรณีไมส่ามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทกึข้อมูลได ้ผู้สมัครสามารถเขา้ไปพิมพ์ 

แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกขอ้มูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมลูในการกรอก 
ใบสมัครในครั้ง แรกทีส่มบูรณแ์ล้วได ้

      4.2 ให้ผูส้มัครนําแบบฟอร์มการชําระเงินตามข้อ 4.1 (3) ไปชําระเงินเฉพาะที่
เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันท่ี  16 มีนาคม
2555 ภายในวันและเวลาทาํการของธนาคาร และให้เกบ็หลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ท้ังนี้  การรับสมัครสอบจะ
มีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรยีบร้อยแล้ว 

    4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
    4.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแลว้ จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลข 

ประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และใหผู้้สมัครสอบเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่มีเลข
ประจําตัวสอบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัครสอบต้ังแตว่ันที่ 22 มีนาคม 2555 
      4.5 ให้ผูส้มัครสอบทีส่อบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว 
นําใบสมัครเพือ่ไปใช้เป็นหลกัฐานในวันที่สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ด้วย 

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
    5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ 

มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนมุัติจากผูม้ีอํานาจอนุมัต ิภายในวันปิดรับ
สมัครสอบ คือ วันที่ 15 มีนาคม 2555 ท้ังนี้  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรขั้นปรญิญาของสถานศึกษาใด  
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

    5.2 การสมคัรสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมคัรเป็นผูล้งลายมือชื่อ และรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูลดังกลา่ว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และ พ.ศ.2551
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 137 

    5.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัต ิ
ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกรอก ชื่อ – สกุล และหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ในกรณีที่หลักฐานการแสดงตนเข้า
ห้องสอบของผู้สมัคร ไมต่รงกับข้อมูลการรับสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาด 

    5.4 กรณีทีม่ีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคณุวุฒิ 
ซึ่งผู้สมคัรสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรบัสมัครสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์จะถือว่าผูส้มัครสอบเป็น
ผู้ขาดคุณสมบตัิในการสมัครสอบครั้งนี้มาตัง้แตต่้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ   

การสอบในวันที่ 4 เมษายน 2555 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กทม.  
 
           / และทาง....... 
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และทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ ์ http://job.cpd.go.th หรือทีh่ttp://www.cpd.go.th หัวขอ้ “การ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ”   

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
    หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ม ี2 ภาค ดังนี ้
     7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200  คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใชใ้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน  ตามที่ได้กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้(เอกสารหมายเลข 1) 

     7.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  เป็นการ 
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวตัิส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้  อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัตงิานในหน้าท่ี ความสามารถ 
ประสบการณ ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์ ทัศนคต ิจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อ่ืน เป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

ทั้งน้ี  กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหน่ง  
(ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)  ต่อไป 

8. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
    8.1 ใบสมคัรที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ใหต้ิดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาดํา  

ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหค้รบถ้วน 
    8.2 สําเนาปริญญาบตัรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิและสําเนา 

ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดย
ต้องสําเร็จการศึกษาและได้รบัอนุมัติจากผูม้ีอํานาจอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัครจํานวน  อย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตาม 
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบทีเ่กี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 15 มีนาคม 2555 

   8.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอื  บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งปรากฏเลข 
ประจําตัวประชาชน  13  หลัก  ชดัเจน  หรือสําเนาทะเบยีนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 

   8.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมคัรสอบเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อ  
นามสกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมต่รงกัน) เป็นตน้ จํานวน 1 ฉบับ 

   8.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่ว ไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.  
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ 
     8.6 สําเนาเอกสารสําคัญทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย)  จํานวน  1  ฉบับ 

   8.7 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

         / - วัณโรคพิษสุราเรื้อรัง....... 
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- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ      
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
- โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชดัหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ตามที่ ก.พ. กําหนด มาย่ืนใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์ด้วย 
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารบัรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่และระบุเลข 

ประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหนา้ของสําเนาเอกสาร 
9.  เกณฑ์การตัดสิน 
     ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผูส้อบแข่งขันได ้ต้องเปน็ผู้สอบไดค้ะแนนในการสอบแตล่ะภาคไมต่่ํากวา่ร้อยละ 60 
10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้
      การข้ึนบัญชผีู้สอบแข่งขันได ้ให้เรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสงูสุดลงมาตามลําดับ 

ในกรณีทีม่ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูส้อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ 
ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเทา่กัน ให้ผูส้อบคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับทีสู่งกว่า 

      การข้ึนบัญชผีู้สอบแข่งขันได ้จะขึ้นบญัชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญช ี
แต่ถ้ามกีารสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และไดข้ึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชผีู้สอบแข่งขันได ้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
      ผู้สอบแขง่ขันได้ในตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ตามลําดับที่ในบัญชผีู้สอบแขง่ขันได้ โดยไดรั้บเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ท้ังนี้ ในการสอบแขง่ขันครั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ประสงค์ 
จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น  

12. การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันไดใ้นตําแหน่งหน่ึงไปขึ้นบัญชเีป็นผู้สอบแข่งขันไดใ้นตําแหน่งอื่น 
      กรณีทีส่่วนราชการอื่นมตีําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทีเ่หมือน 
หรือใกล้เคียงกนักับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มตีําแหน่งว่างสามารถนํา 
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชเีป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่นได้ การนํารายชื่อไปขึ้น
บัญชีเป็นผูส้อบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่นนี ้ให้ถอืว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกบัการสอบครั้งนีโ้ดยผู้สอบแข่งขนัได ้
มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 

ประกาศ ณ วันที่  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
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รายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน ฯ ตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทีต่อ้งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิชาการสหกรณ์  ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารจัดการ การบริหารการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดของ
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้คําแนะนําแก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เกิดความรู้ความ
เข้าใจในระบบสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร สามารถดําเนินงานได้และพ่ึงพา
ตนเองได้ 
  (2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนสหกรณ์ การควบสหกรณ์ การแยกและ
การเลิกสหกรณ์ เพื่อให้คําแนะนําแก่สหกรณ์ และการออกใบสําคัญรับจดทะเบียน 
  (3) ร่วมวิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ตดิตาม ประเมินผล  
การชําระหนีข้องสหกรณ์ให้สามารถชําระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด และตรงตามวัตถุประสงค์ 
การกู้เงินกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ ์เพื่อให้ข้อแนะนําในการวางแผนการชําระหนี้ การ
ขอผ่อนผันการชําระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
  (4) ร่วมดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดําริ โครงการ
หลวง โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นท่ีเฉพาะ และโครงการอื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาที่ย่ังยืน 
  (5) ร่วมดําเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือหรือยกเลิกหนังสอือนุญาตใหส้มาชิก 
ทําประโยชนใ์นที่ดิน และตรวจสอบเอกสารการจัดทีด่ินให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทีด่ินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิคมสหกรณ์ได้ถูกต้อง 
  (6) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์
ให้กับคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อเสนอนโยบายและกิจกรรมการพัฒนาสหกรณ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  (7) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อประกอบการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
   (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

         / (2) ชี้แจง....... 
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 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาํเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
    (1) ให้คําปรึกษา แนะนําในเบื้องต้นแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ และกฎหมายสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อ
การสหกรณ์ 
    (2) สํารวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
สหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ 
    (3) ร่วมดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ดังนี้ 

(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ 
     (2) การบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 

(3) การศกึษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 
(4) กฎหมายว่าด้วยสหกรณ ์

    2. มทีักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ดังนี้ 
(1) การใช้คอมพิวเตอร์ 
(2) การคํานวณ 
(3) การใช้ภาษาอังกฤษ 
(4) การจัดการข้อมูล 
(5) การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
(6) การสื่อสารและการประสานงาน 

     3. มีสรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ดังน้ี 
         สมรรถนะหลัก 

(1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  
(2) บริการที่ดี (Service Mind)  

     (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  
(4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)  
(5) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 

         สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(1) การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม 
(2) การสืบเสาะหาข้อมูล 

     (3) การผลักดนัให้เกิดการมสี่วนร่วมในสหกรณ์ กลุม่เกษตรกรและสังคม 
     (4) การตรวจสอบความถูกตอ้งตามกระบวนงาน 

          / หลักสตูร..... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

  ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 200  คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ ความสามารถ และทกัษะ สมรรถนะ ที่จําเป็นท่ีใชใ้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ 

ตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ โดยจะทดสอบความรู้ ความเข้าใจในแนวคดิเรือ่งอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ พระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ.2542 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
เศรษฐศาสตร ์การบัญช ีการบริหารธุรกิจ ที่ประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ การคดิวิเคราะหแ์ละ   
การมองภาพองค์รวม และความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใชภ้าษาอังกฤษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


