ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่
......................................................................
ด้วยจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาด
รุ่นใหม่ จานวน 2 อัตรา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ในการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
จาหน่ายออนไลน์ รับสมัครระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564 (วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ปิดรับสมัคร
เวลา 12.00 น.) ระยะเวลาดาเนินการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตาแหน่ง จานวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1 ชื่อตาแหน่ง
ตาแหน่ง “นักการตลาดรุ่นใหม่” อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
1.2 จานวนตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
จานวน 2 อัตรา
1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ระยะเวลา 6 เดือน
1.4 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
(1) ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee, Lazada หรือ แพลตฟอร์ม
(2) จัดทา Content ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ
เผยแพร่ผ่ านทาง Social Network ต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Line, Website เป็นต้น
หรือเว็บไซต์ OTOP TODAY.COM
(3) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เช่น คลิปวีดีโอ เผยแพร่ผ่านทาง Social Network
(4) แนะนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีด้วยการ Live สด
(5) ส่ งเสริ มการจัดแสดงหรือจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ OTOP/สินค้าหรือบริการของ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่าน OTOP Mobile หรือช่องทางอื่น โดยร่วมกับเครือข่าย OTOP/OTOP
Trader ฯลฯ
(6) ถ่ายทอด หรือแนะนาหรือสอนทักษะให้ผู้ประกอบการ OTOP หรือชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถีด้านการตลาดออนไลน์ เช่น การ Live สด , การทาเพจ , การทา Content, การถ่ายภาพเพื่อใช้ในการ
จาหน่ายในตลาดออนไลน์, การวางแผนการตลาดออนไลน์ เป็นต้น
(7) ประสานการจัดทาฐานข้ อมูล Big data และข้อมูล ประเภทชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี รวมทั้งจัดทาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ OTOP หรือชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ในพื้นที่รับผิดชอบ ปรับปรุงหรืออัพโหลดข้อมูลสินค้า OTOP ขึ้นเว็บไซต์ OTOP TODAY.COM
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-๒(8) จัดทาแผนและผลการปฏิบัติงานของนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจาเดือน
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 การคัดเลือกบุคคลครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
ไม่มีข้อผูกพันในการบรรจุเข้ารับราชการ
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19)
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564
(4) เป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
(5) มี ทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ ที่ จ ะช่ ว ยในการอ านวยการ
ด้านการตลาดออนไลน์ สามารถใช้งาน Application ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint,
Photoshop, Adobe illustrator, ตัดต่อวิดีโอ) ได้เป็นอย่ างดี สามารถใช้งานเครื่องการตลาด การประชาสัมพันธ์
และบริการต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต (เช่น เว็บบอร์ดต่าง ๆ, YouTube, Facebook, อีเมล์ ฯลฯ)
(6) มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามรู้ ใ นด้ านการตลาด สามารถเขี ย น Content เพื่ อ
สนับสนุนเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนาเสนอได้
(7) มีอัธยาศัยดี ทัศนคติ และความประพฤติเหมาะสมกับการเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
2.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ใน กฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(8) เป็นผู้มีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
(9) เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณร นักบวชในศาสนาอื่น ๆ
(10) อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์จนถึงวันปิดรับสมัคร
2.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันกับทุกสาขาวิชา
โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 7
พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การส าเร็ จ การศึกษาตามหลั กสู ตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตาม
กฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
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ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท เป็นหน่วยดาเนินการคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่
โดยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ และให้จัดทาประกาศเพื่อรับสมัครบุคคลเข้า
รับการคัดเลือกเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ตามคุณสมบัติและจานวนที่กรมฯ กาหนด ดังนี้
3.1 ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ระหว่ า งวั น ที่ 26 – 28 ตุ ล าคม 2564 (วั น ที่ 28 ตุ ล าคม 2564 ปิ ด รั บ สมั ค รเวลา 12.00 น.)
ที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยนาท ศาลากลางจังหวัด ชัยนาท ชั้น 2 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
3.2 ให้ ยื่ น ใบสมัครและเอกสารประกอบให้ ครบถ้ว นในวันยื่นใบสมัคร หากผู้ ส มัค ร
มีเอกสารไม่ครบถ้วนในวันรับสมัครถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโดยทันที ไม่มีกรณียกเว้น
3.3 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก
(1) ใบสมัครคัดเลือก ตามแบบที่กาหนด
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก) จานวน 1 รูป
(3) ส าเนาหลั ก ฐานการศึ ก ษาที่ แ สดงว่ า ส าเร็ จ การศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ
ที่กาหนดและได้รับอนุมัติปริญญาจากผู้มีอานาจอนุมัติ (สาเนาใบรับรองจบการศึกษาใช้แทนได้แต่ต้องมีส ภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาโอยปรากฏวัน เดือน ปี ที่จบการศึกษา) ภายในวันปิดรับสมัครวันที่ 28
ตุลาคม 2564 จานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ได้แก่
1) วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ
2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม
3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ (ไม่นับกรณีบัตรหมดอายุ)
(6) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(7) สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน (สด.9) (ถ้ามี)
(8) ใบแสดงการผ่านการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
(9) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณี
ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ
วันที่ ไว้มุมด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร
3.4 ผู้สมัครไม่เสียค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
/4. วิธีการคัดเลือก...

-๔4. วิธีการคัดเลือก
4.1 ยื่ น ใบสมั ครพร้อ มหลั กฐานการสมั คร ณ ส านั กงานพัฒ นาชุ มชนจัง หวัด ชัย นาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
4.3 ภายหลังจากมีตาแหน่งว่างเนื่องจากนักการตลาดรุ่นใหม่ สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดชัยนาท ลาออกหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ได้รับการขึ้นบัญชีในลาดับถัดไป
4.4 กาหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
4.5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
5. หลักเกณฑ์การคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นการสอบเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตาแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึก ษา ประวัติ การทางาน จากการสั งเกตพฤติก รรมที่ ปรากฏของผู้ เข้ ารั บการคัดเลื อ ก และจากการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติการทางาน ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ วุฒิภาวะทางอารมณ์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้
ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะด้านการตลาดออนไลน์ สามารถใช้งาน Application ต่าง ๆ
ในคอมพิ ว เตอร์ (เช่ น Word, Excel, Power Point) ได้ เ ป็ น อย่ า งดี สามารถใช้ ง านเครื่ อ งมื อ การตลาด
การประชาสัมพันธ์และบริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น เว็บบอร์ดต่าง ๆ YouTube, Facebook, อีเมล์ ฯลฯ)
และมี ความเหมาะสมในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในวั นสั มภาษณ์ใ ห้ น าเสนอเทคนิ ค เกี่ ยวกับ การตลาดออนไลน์
ณ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

