เรื่อง รับสมัครบุค คลเพื่อ เลือ กสรรเป็นพนัก งานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วย สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร ประสงค์จ ะรับ สมัค รบุค คลเพื่อ จัด จ้า งเป็น พนัก งาน
ราชการทั่ว ไป ในตำแหน่ง นัก วิช าการคอมพิว เตอร์ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณ ะกรรมการบริห าร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไชการสรรหาและการเลือ กสรรพนัก งานราชการ และแบบ
สัญ ญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕:๕3อ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งาน
ราชการ เรื่อง การกำหนดลัก ษณะงานและคุณ สมบัต ิเ ฉพาะชองกลุ่ม งาน และการจัด ทำกรอบอัต รากำลัง
พนัก งานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ จึง ประกาศรับ สมัค ร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้า ยประกาศนี้
๒. สิทธิประโยชน์ ตามระเบีย บสำนัก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ว ยพนัก งานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารบ ริห ารพ น ัก งาน ราช ก าร เรื่อง สิท ธิป ระโยชน์ช องพนัก งานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
แ ล ะป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารบ ริห ารพ น ัก ง าน ราช ก าร เรื่อ ง ค ่า ต อบ แท นพ นัก งาน ราช การ (ฉบับ ที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๑
๓. ระยะเวลาการจ้าง เริ่มตั้งแต่วันที่จัดทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๗

๔. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
๔.® คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ส มัค รเข้า รับ การเลือ กสรรต้อ งมีค ุณ สมบัต ิท ั่ว ไปและไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มในข้อ ๘
ตามระเบีย บสำนัก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้วยพนัก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เ ป็น ผู้ม ีก ายทุพ พลภาพจนไม1ส ามารถป ฏิบ ัต ิห น ้า ท ี่ไ ด้ ไร้ค วาม สาม ารถ
จิต ฟ้น เพิอ นไม่ส มประกอบ หรือเป็น โรคตามที่กำหนดไวิในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็น ผู้ด ำรงตำแหน่ง ทางการเมือ ง กรรมการพรรคการเมือ ง หรือ เจ้า หน้า ที่
ในพรรคการเมือ ง
(๖) ไม่เป็น ผู้เ คยต้อ งรับ โทษจำคุก โดยคำพิพ ากษาถึง ที่ส ุด ให้จ ำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การจ้า งบุค คลผู้พ ้น โทษมาแล้ว เกิน ห้า ปีต ามวรรคหนึ่ง เข้า เป็น พนัก งานราชการ
ต้อ งกำหนดให้บ ุค คลผู้น ั้น ยื่น หนัง สือ รับ รองความประพฤติว ่า ไม่เ ป็น ผู้บ กพร่อ งในศีล ธรรมอัน ดีจ นเป็น ที่
น่ารัง เกียจของสังคมตามที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ นกำหนด เพื่อ ประกอบการพิจารณาด้วย
(๗) ไม่เป็น...

-๒(๗) ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ท ี่ผ ่า นการเลือ กสรรในวัน ที่ท ำสัญ ญาจ้า ง จะต้อ งไม่เ ป็น ข้า ราชการ
หรือ ลูก จ้า งชองส่ว นราชการ พนัก งานหรือ ลูก จ้า งชองหน่ว ยงานอื่น ชองรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ พนัก งาน หรือ
ลูก จ้า งชองราชการส่ว นท้อ งถิ่น และจะต้อ งนำใบรับ รองแพ ท ย์ ซี่ง ออกให้ไ ม่เกิน ๑ เดือ น และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สำหรับ พ ระภิก ษ ุ หรือ สามเณร ทางราชการไม่ร ับ สมัค รเข้า รับ การเลือ กสรรและ
ไม่อ าจให้เข้า สอบเพื่อ เลือ กสรรเป็น พนัก งานราชการได้ ทั้ง นี้ ตามหนัง สือ กรมการสารบรรณ คณะรัฐ มนตรี
ฝ่ายบริห าร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ชองคำสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีส มัค รสอบแล้ว ได้บ วชเป็น พระภิก ษุห รือ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจ
ให้เข้าสอบได้เซ่นกัน หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้ส มัค รเข้า รับ การเลือ กสรร ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุ
ไวิในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๔. การรับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัค รเข้ารับ การเลือ กสรรสามารถสมัค รได้ท างอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังต่อ'ไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัค รทางออนไลน์แ ละพิม พ์แ บบฟอร์ม การชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่
๑๑-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕
(๑) ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร wvwv.oae.go.th เลือก
หัวข้อ “ประกาศรับ สมัค รงาน” หรือที่ http://oae.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อ มูล ใบสมัค รให้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว น โดยปฏิบ ัต ิต ามขั้น ตอนที่ก ำหนด ระบบ
จะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิม พ์แ บบฟอร์ม การชำระเงิน ลงในกระดาษขนาด A4 หรือ บัน ทึก ข้อ มูล เก็บ ไว้
ในรูปแบบไฟล์ แล้วนำไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีท ี่ไ ม่ส ามารถพิม พ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือ บันทึก ข้อ มูลได้ผ ู้ส มัค รสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่กรอกใบสมัครในครั้งแรก
ที่สมบูรณ์แล้วได้
ขั้นตอนที่ ๒ ชำระเงิน ค่า ธรรมเนีย มในการสมัค รเข้า รับ การเลือ กสรร ตั้งแต่วันที่ (ริ)(ริ)-!ร)(ริ)
มีนาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถชำระเงินได้ ๓ ซ่องทาง ดังนี้
(๑) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน)
ผู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน นำแบบฟ อร์ม การชำระเงิน ตามขั้น ตอนท ี่ ๑ (๓)
ไปชำระเงิน ค่า สมัค รที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ทุก สาขาทั่ว ประเทศ ภายในวัน และเวลา
ทำการชองธนาคาร และเก็บ หลัก ฐานการชำระเงิน ไว้ด ้ว ย ทั้ง นี้ ผู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน ต้อ งตรวจสอบ
ความถูก ต้อ งชองข้อ มูล ในหลัก ฐานการชำระเงิน หากพบว่า ไม่ถ ูก ต้อ งให้ร ีบ ติด ต่อ ธนาคารกรุง ไทย จำกัด
(มหาซน) สาซาที่ชำระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

(๒) การชำระ...

-๓-

(๒) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์ฌ็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผ ู้ส ม ัค รเข ้า รับ ก ารป ระเม ิน ส าม ารถ ช ำระเงิน ผ ่า น ท าง ระบ บ อ ิน เท อ ร์เ น ีต
ผ่า น KTB NETBANK โ ด ย ต ้อ ง ช ำ ระ เง ิน ภ า ย ใน ว ัน ท ี่ ๒๑ ม ีน าค ม ๒๕๖๕: ไม ่เ ก ิน เวล า ๒ ๒ .๐ ๐ น.
และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
(๓) การชำระเงินผ่านทางตู้ ATM
ผู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน สามารถชำระเงิน ผ่า นทางตู้ ATM โดยต้อ งชำระเงิน
ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ ค่า ธรรมเนีย มในการสมัค รเข้า รับ การประเมิน ประกอบด้ว ย
- ค่าธรรมเนียมสอบ

จำนวน ๓๐๐ บาท

- ค่าธรรมเนีย มธนาคาร

จำนวน

๓๐ บาท

การสมัครเข้ารับการประเมินจะมีผลสมบูร๓ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
เข้ารับการประเมินแล้ว และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้!ม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๓ พิมพ์ใบสมัคร
เม ื่อ ผ ู้ส ม ัค ร เข ้า ร ับ ก า ร ป ร ะ เม ิน ช ำ ร ะ ค ่า ธ ร ร ม เน ีย ม ก า ร ส อ บ แ ล ้ว จ ะ ไ ด ้ร ับ
เลขประจำตัว สอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัว สอบตามลำดับ ของการชำระเงิน ค่า ธรรมเนีย มการสอบ ทั้งนี้
ผู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน สามารถตรวจสอบสถานะของการชำระเงิน ได้ภ ายหลัง การชำระเงิน ๑ วัน และเมื่อ
สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรประกาศรายซื่อ ผู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน แล้ว สามารถเข้า ไปพิม พ์ใ บสมัค ร
พร้อมเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ “ พิม พ์ใบสมัค ร”
๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
(๑) ผู้ส มัค รสอบจะต้อ งเป็น ผู้ม ีค ุณ วุฒ ิก ารศึก ษาตรงตามคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง
ตามที่ร ะบุไ ว้ใ นเอกสารแนบท้า ยประกาศนี้ โดยต้อ งเป็น ผู้ส ำเร็จ การศึก ษาและได้ร ับ การอนุม ัต ิจ ากผู้ม ีอ ำนาจ
อนุม ัต ิภ ายในวัน ปิด รับ สมัค ร คือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึก ษาตามหลัก สูต รปริญ ญาบัต ร
ของสถานศึก ษาใด จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บเกี่ย วกับ การสำเร็จ การศึก ษ าตามหลัก สูต รของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
(๒) ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบวุฒ ิการศึกษาได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ “ รับ รองคุณ วุฒ ิ”
(๓) การสมัค รเข้า รับ การเลือ กสรรตามขั้น ตอนข้า งต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือซื่อ และ
รับ รองความถูก ต้อ งของข้อ มูล ดัง กล่า ว ตามพระราชบัญ ญัต ิว ่า ด้ว ยธุร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
และ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้ส มัค รสอบจงใจกรอกข้อ มูล อัน เป็น เท็จ อาจมีค วามผิด ฐานแจ้ง ความเท็จ ต่อ
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
(๔) ผู้ส มัค รเข้า รับ การเลือ กสรรจะต้อ งรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบ และรับ รองตนเองว่า
เป็น ผู้ม ีค ุณ สมบัต ิต รงตามประกาศรับ สมัค ร และจะต้อ งกรอกรายละเอีย ดต่าง ๆ ในใบสมัค รให้ถ ูก ต้อ งครบถ้วน
ตามความเป็น จริง ในกรณีท ี่ม ีค วามผิด พลาดอัน เกิด จากผู้ส มัค รไม่ว ่า เหตุใ ด ๆ หรือ ตรวจสอบพบว่า เอกสาร
หลัก ฐานซึ่ง ผู้ส มัค รนำมายื่น ไม่ต รงหรือ ไม่เ ป็น ไปตามประกาศรับ สมัค ร หรือ คุณ วุฒ ิท ี่ย ื่น สมัค รเข้า รับ การ
เลือ กสรร ก.พ. มิไ ด้ร ับ รองว่า เป็น คุณ วุฒ ิต รงตามประกาศรับ สมัค ร สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร จะถือ ว่า
ผู้ส มัค รเข้า รับ การเลือ กสรรเป็น ผู้ช าดคุณ สมบัต ิใ นการสมัค รเข้า รับ การเลือ กสรรมาตั้ง แต่ต ้น ทั้ง นี้ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร และผู้สมัครไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

๗. ประกาศ...

๗. ประกาศรายซื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีย บ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร จะประกาศรายซื่อ ผู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน สมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีย บปฏิบ ัต ิเ กี่ย วกับ การประเมิน สมรรถนะ ให้ท ราบภายใน
วันที่ ๒๕ มีน าคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ http://www.oae.go.th หัว ข้อ “ ป ระก าศ รับ ส ม ัค รงาน ” และทาง
เว็บไซต์ https://oae.job.thai.com
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ส มัค รต้อ งเข้า รับ การความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธ ีก ารประเมิน ที่ร ะบุไ ว้ต ามเอกสารแนบท้า ยประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)
ทั้ง นี้ สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร จะดำเนิน การประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธ ีส อบข้อ เขีย น เมื่อ ผ่า นการประเมิน สมรรถนะครั้ง ที่ ๑ แล้ว จึง จะมีส ิท ธิเข้ารับ
การประเมิน สมรรถนะครั้ง ที่ ๒ โดยวิธ ีก ารสัม ภาษณ์ต ่อ ไป โดยจะประกาศรายซื่อ ผู้ม ีส ิท ธิเข้า รับ การประเมิน
สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานท ี่ป ระเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ทางเว็บไซต์ http://www.oae.go.th
หัวข้อ “ ประกาศรับ สมัค รงาน” และทางเว็บไซต์ https://oae.job.thai.com ในภายหลัง
๙. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
(๑) ใบสมัค รที่พ ิม พ์จ ากอิน เทอร์เน็ต ที่ม ีเลขประจำตัว สอบ ให้ต ิด รูป ถ่า ยหน้า ตรงไม่ส วม
หมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับ ถึง วัน ปิด รับ สมัค ร) ขนาด ๑ นิ้ว ลงลายมือ ขื่อ ในใบสมัค ร
ให้ค รบถ้วน
(๒) สำเนาปริญ ญาบัต รและสำเนาระเบีย นแสดงผลการศึก ษา (Transcript of Records)
ที่แ สดงว่า เป็น ผู้ม ีค ุณ วุฒ ิก ารศึก ษาตรงตามประกาศรับ สมัค ร โดยต้อ งสำเร็จ การศึก ษาและได้ร ับ อนุม ัต ิจ าก
ผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวัน ปิด รับ สมัค ร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ท ี่จ ะถือ ว่าเปีนผู้สำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รปริญ ญาบัต รของสถานศึก ษาใดจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บเกี่ย วกับ การสำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รของสถานศึก ษ านั้น เป็น เกณ ฑ ์
โดยจะต้อ งสำเร็จ การศึก ษาและได้ร ับ อนุม ัต ิจ ากผู้ม ีอ ำนาจอนุม ัต ิภ ายในวัน ปิด รับ สมัค ร คือ วันที่ ๒๐ มีน าคม
๒๕๖๕ ในกรณีท ี่ไ ม่ส ามารถนำหลัก ฐานการศึก ษาดัง กล่า วมายื่น พร้อ มใบสมัค รสอบได้ ให้น ำสำเนาหนัง สือ
รับ รองฉบับ สภามหาวิท ยาลัย อนุม ัต ิโ ดยระบุส าขาวิฃ าที่ส ำเร็จ การศึก ษาและวัน ที่ท ี่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิว ุฒ ิก ารศึก ษา
ซึ่งจะต้องอยู่ภ ายในกำหนดวัน ปิด รับ สมัค รมายื่นแทน
(๓) สำเนาบัต รประจำตัว ประซาขน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบีย นบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาหลัก ฐานอื่น ๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)ใบเปลี่ยนขื่อ
ขื่อสกุล (กรณี ซื่อตัว ขื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหลัก ฐานที่แ สดงว่า เป็น ผู้ผ ่า นการเกณฑ์ท หาร เข่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ
ได้รับ การยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงซื่อ
วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้ที่มุมบนต้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

๑๐. เกณฑการ...

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
(๑) ผู้ท ี่จ ะถือ ว่า เป็น ผู้ม ีส ิท ธิเข้า รับ การประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
จะต้อ งเป็น ผู้ท ี่ส อบได้ค ะแนนในการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน ไม่ตํ่าก'ว่าร้อยละ ๖๐
(๒) ผู้ท ี่จะถือ ว่า เป็น ผู้ผ ่า นการคัด เลือ กจะต้อ งเป็น ผู้ท ี่ไ ด้ค ะแนนในการประเมิน สมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ โดยวิธ ีส อบข้อ เขีย น และการประเมิน สมรรถนะครั้ง ที่ ๒ โดยวิธ ีส อบสัม ภาษณ์ แต่ล ะครั้งไม่ต ากว่า
ร้อยละ ๖๐
(๓) การทำสัญ ญาจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรร

<
5)<
5). การขึน
้ บัญชีเป็นผูผ
้ า
่ นการเลือกสรร
(๑) สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรจะประกาศรายซื่อ ผู้ผ ่า นการเลือ กสรรโดยเรีย งลำดับ
จากผู้ท ี่ไ ด้ร ับ คะแนนการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และครั้ง ที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) รวมกัน
สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีท ี่ไ ด้ค ะแนนรวมเท่า กัน จะให้ผ ู้ท ี่ได้ค ะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
มากกว่าอยู่ในลำดับ ที่ส ูง กว่า หากคะแนนการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน จะให้ผู้ที่
ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อ นเป็น ผู้อ ยู่ในลำดับ ที่ส ูงกว่า ทางเว็บไซต์ http://www.oae.§๐.th หัวข้อ “ ประกาศ
รับ สมัค รงาน”
(๒) การขึ้น บัญ ชีผ ู้ผ ่า นการเลือ กสรร จะขึ้น บัญ ชีไ ว้เป็น เวลาไม่เ กิน ๒ ปี นับ แต่ว ัน ที่
ประกาศขึ้น บัญ ชี แต่ถ ้า สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรมีก ารสอบอย่า งเดีย วกัน นี้อ ีก และได้ป ระกาศขึ้น บัญ ชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญ ชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๒. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(๑) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญ ชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
(๒) ผู้ผ ่า นการเลือ กสรรจะต้อ งทำสัญ ญ าจ้า งตามที่ส ำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร
กำหนด
(๓) ในวันที่ท ำสัญ ญาจ้าง ผู้ผ ่า นการเลือ กสรรจะต้อ งไม่เป็น ข้า ราชการหรือ ลูก จ้า งของ
ส ่ว น ราข ก าร พ นัก งานห รือ ลูก จ้า งของห น่ว ยงานอื่น ของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ พนัก งานหรือ ลูก จ้า งของ
ส่ว นราชการ ส่ว นท้อ งถิ่น และจะต้อ งนำใบรับ รองแพทย์เ พื่อ ประกอบการทำสัญ ญาด้ว ย ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. “ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓” คือ
- วัณ โรคในระยะแพร่ก ระจายเชื้อ
■โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติด ต่อ ร้า ยแรงห รือ โรคเรื้อ รัง ท ี่ป รากฏอาการเด่น ซ ัด ห รือ รุน แรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ต ามที่ ก.พ. กำหนด
ในกรณีท ี่ม ีผ ู้ไ ด้ร ับ การเลือ กสรรมากกว่า จำนวนตำแหน่ง ว่า งที่ม ี และภายหลัง มีต ำแหน่ง ว่าง
สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรอาจพิจ ารณาจัด จ้า งผู้ท ี่ผ ่า นการเลือ กสรรในลำดับ ถัด ไป หรือ จะดำเนิน การ
เลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ (^ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖(ร:

<ๆ)ร *

จั/

(นายฉันทานนทํ วรรณเขจร)
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการ๓ ษต*

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่

<§/

กลุ่มงาน

วิชาชีพเฉพาะ

ตำแหน่ง

นัก วิช าการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง

๓ อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

๑๙,๔๐๐ บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

๑. ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

จำนวน ๒ อัตรา

๒. สำนักงานเลขานุการกรม

จำนวน ๑ อัตรา

มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้ร ับ ปริญ ญ าตรี หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในลาชาวิช าใด
สาชาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะผู้ป ฏิบ ัต ิง านระดับ ด้น ที่ต ้อ งใช้ค วามรู้ค วามสามารถทางวิช าการ
ในการทำงาน ปฏิบ ัต ิง านด้า นวิช าการคอมพิว เตอร์ภ ายใต้ก ารกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบ ัต ิง านอื่น
ตามที่!ด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบ ัต ิก าร
(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส ่วนบุค คล ชุด คำสั่ง ระบบปฏิบ ัต ิก าร ชุดคำสั่ง
สำเร็จ รูป ระบบเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ ์ท ี่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ สนับ สบุน ัไ ห้ง านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการชองหน่วยงาน
(๒) ประมวลผลและปรับ ปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำ และทันสมัย
(๓) ท ดส อบคุณ ส มบัต ิด ้า นเท คนิค ช องระบบเพ ื่อ ให ้ร ะบบมีค ุณ ส มบัต ิ
ที่ถูกต้อง ตรงความต้องการและสภาพการใช้งานชองหน่วยงาน
(๔) เขีย นชุด คำสั่ง ตามข้อ กำหนดของระบบงานประยุก ต์ และระบบข้อ มูล
ที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) เขีย นชุด คำสั่ง ทดสอบความถูก ต้อ งชองคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดชอง
คำสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
(๖) ช่ว ยรวบรวมข้อ มูล และวิเ คราะห์ค วามต้อ งการชองระบบงานประยุก ต์
และระบบข้อ มูล ชองหน่ว ยงานที่ไ ม่ซ ับ ซ้อ น เพื่อ พัฒ นาระบบงานเทคโนโลยีส ารสนเทศในหน่ว ยงานให้ม ี
ประสิทธิภาพและตรงตามความต้อ งการของหน่วยงาน
(๗) ช ่ว ย รวบ รวม ข ้อ ม ูล แ ล ะวิเ ค ราะห ์ ออกแบบ แล ะพ ัฒ น าระบ บ งาน
ประยุกต์เพื่อ ให้ได้ระบบงานประยุก ต์ท ี่ต รงตามคุณ ลัก ษณะและความต้อ งการชองหน่วยงาน

(๘) รวบรวม...

-๒(๘) รวบ รวมข ้อ ม ูล ป ระก อ บ ก ารก ำห น ด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะเฉ พ าะข อ งเค รื่อ ง
คอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ ์ ระบบเครือ ข่า ย ระบบงานประยุก ต์แ ละระบบสารสนเท ศ การจัด การระบบการ
ทำงานเครื่อง และการติด ตั้ง ระบบเครื่อ ง เพื่อ ให้ไ ด้อ ุป กรณ์ค อมพิว เตอร์ท ี่เป็น มาตรฐานเดีย วกัน และตรงตาม
ความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
(๙) ช ่ว ย ต รวจส อบ สืบ ค้น แล ะรวบ รวม ข้อ ม ูล การใช ้ง าน เท คโนโลยี
ส ารส น เท ศ ท ี่เ ข ้า ข ่า ยไม ่เ ห ม าะส ม ข ัด ต ่อ กฎ ห ม าย ระเบ ีย บ ข ้อ บ ัง ค ับ ท ี่ก ำห น ด ห รือ ไม่เ ป็น ไปตาม
มาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล หรือระบบ
(๑๐) ช่ว ยตรวจสอบและรวบรวมข้อ มูล เพื่อ ประกอบการออกใบอนุญ าต
เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่ร ับ ผิด ขอบ ร่ว มดำเนิน การวางแผนการทำงานของ
หน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ป ระส าน ง าน ท ำงาน ร่ว ม ก ัน ท ั้ง ภ าย ใน แ ล ะภ าย น อ ก ท ีม งาน ห รือ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แ จงและให้ร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง แก่บ ุค คลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้า นการบริก าร
(๑) ช ่ว ย จ ัด ท ำ ค ู่ม ือ ระ บ บ แ ล ะค ู่ม ือ ผ ู้ใ ซ ้เ พ ื่อ ให ้ผ ู้ใ ข ้ส า ม า รถ ใ ช ้ง า น
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ดำเนิน การ‘ฝิก อบรมหรือ ถ่า ยทอดความรู้ สนับ สบุน การใช้ร ะบบงานที่
พัฒ นาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมืป้ญ หาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้!ขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์การเลือกสรร และวิธีคัดเลือก
การประเมินสมรรถนะ
๑. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คะแนน

วิธีการประเมิน

เกณฑ์การตัดสิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๑๐๐

การสัมภาษณ์

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

เต็ม

- ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป
- ความรู้ด ้า นระบบเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์
และอุปกรณ์เครือข่าย
- ความรู้ด้านฐานข้อมูล
- ความรู้ด้านการเขียนขุดคำสั่ง
๒. คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ
รวม

๒๐๐

