
ประกาศสำนกงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกงานกองV]นปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุบ
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ ื่อเพ ิ่มข ีดความสามารถการแข่งข ันของประเทศ ตำแหน่งน ักวิขาการ 
คอมพิวเตอร์

ตามข ้อบ ังค ับคณ ะกรรมการบริหารกองท ุนปร ับโครงสร ้างการผล ิตภาคเกษตรเพ ื่อ เพ ิ่ม  
ข ีด ค วาม ส าม ารถการแข ่งข ัน ของป ระเท ศ ว ่าด ้ว ่ย  การบร ิห ารงาน บ ุคคลของกองท ุน ป ร ับ โครงสร ้าง 
การผล ิตภาคเกษตรเพ ื่อ เพ ิ่มข ีดความสามารถการแข ่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ังอาค ัยอำน าจตามระเบ ียบ สำน ัก  
นายกรัฐมนตริ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราซการ เรื่อง หลกเกณฑ์ วิธการ และเงื่อนไขการสรรหา 
และเลือกสรรพนักงานราขการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จังประกาศรับสมัคร 
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของพนักงานกองทุน
พนักงานกองทุน หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง ซึ่งได้รับเงินค่าจ้าง 

จากกองทุน เพื่อปฎิปัติภารกิจของกองทุน พื่มีลักษณะเป็นงานประจำ โดยมีกำหนดเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 
๔ ปี และอาจมีการต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

ลิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราฃการ เรื่อง ลิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานรา'ขการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๖๕๖๑ โดยอบุโลม

๒. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์. จำนวน ๑ อัตรา

๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำแหน่งผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเสือกสรร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญฃาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จัตพื่นเพิอน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม ่เป ็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเม ือง กรรมการพรรคการเม ือง หรือเจ ้าหน้าท ี่

ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็น...



(๖) ใม ่เป ็นผู้เคยต ้องรับโทษจำค ุกโดยคำพ ิพากษาถืงท ี่ส ุดให ้จำค ุกเพราะกระทำ 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ

(๗) ไม่เป ็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐ

หมายเหคุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานกองทุนฯ จะต้องไม่ 
เป ็นจ้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน่าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และ 
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒££๓ มายื่นด้วย

สำหรับพระภ ิกษ ุ หร ือสามเณ ร ทางราชการไม ่ร ับสม ัครและไม ่อาจให ้เจ ้าสอบ 
เพ ี่อเล ือกสรรเป ็นพนักงานกองท ุนฯ ได้ ท ั้งน ี้ ตามหนังส ือกรมการสารบรรณ คณ ะรัฐมนตรีฝ ่ายบรืหาร 
ท่ี นร ๘๘/๒ £๐๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒ £๐๑ และตามความในจ้อ £  ชองคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒£๓๘ และในกรณีสมัครสอบแล้วไต้บวซ์เป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก๊!ม'อาจให้เจ้าสอบ 
ได้เช่นกัน หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวับสอบ

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สม ัครเจ้ารับการเลือกสร่รเป ็นพนักงานกองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
)

๔. การรับสมัคร
๔.๑ ผู้ประสงคํจะสมัครเจ้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ สามารถสมัครได้ทาง

อินเตอร์เนีต (Internet) ทั้งแต่วันที่ ๒£ มิถุนายน ๒£๖๓ ถึงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒£๖๓ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้น 
วันหยุดราชการ โดยมีชั่นตอน ด้งนี้

(๑) ให้ผู้สมัครเจ้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร w w w .oae.go.th หัวจ้อ 
“ประกาศรับสมัครงาน” หรือ h ttps://oae .tha ijob job .com

(๒) กรอกจ้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบล้วน โดยปฏิบัติตามชั้นตอนที่กำหนด 
ซึ่งระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอตโนม้ต

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๑ แผ่น หรือบันทึก
ลงในแฟลขไดร์ฟ แล้วน่าไปพิมพ์ในภายหลัง

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แปบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกจ้อ!มูลได้ ผู้สมัครสามารถ 
เจ้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกจ้อมูลลงในแฟลขไดร์ฟได้อีก แต่ไม่สามารถแกิไชจ้อมูลในการ 
กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

๔.๒ ให้ผู้สมัครน่าแบบฟอร์มการชำระเงินตามจ้อ ๔.๑ (๓) ไปชำระเงินได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ 
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒£๖๓ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒£๖๓ ภายใน 
เวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

๔.๓ ผู้สมัครต้องเสืยค่าธรรมเนยมในการสมัครสอบจำนวนเงิน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน ๓๐ บาท

เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมตามจ้อ ๔.๓ แล้ว จะไมคนเงินค่าสมัครให้1ม่ว่ากรณีใด  ๆ ท้ังสิน

http://www.oae.go.th
https://oae.thaijobjob.com


-๓-

๔.๔ ผู้สมัครจะได้ร ับเลขประจำตัวสอบเมื่อชำระค่าธรรมเนียมสอบเรียบร้อยแลัว ทั้งนี้ 
เลขประจำตัวสอบ จะกำหนดตามลำตับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถเข้าไปพมพใบสมัครพร้อม 
เลขประจำตัวสอบได้ ทั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๔๖๓ เป็นด้นไป ทางเว็บไซต์ h ttp s://oae .tha ijob job .com  
หัวข้อ “พมพใบสมัคร”

๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครต้องมีวุฒ ิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่งตามประกาศ 

แนบท้ายประกาศนี้โดยต้องเป็นผู้ลำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันบัดรับสมัคร 
คือ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๖๓ ทั้งนี้ การลำเร็จการศึกษาปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ 
หรือระเบียบเกี่ยวกับการลำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

๔.๒ ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของลำนกงาน 
ก.พ. w ww.ocsc.go.th หัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ”

๔.๓ การสมัครเข้ารับการเลอกสรรเป็นพนักงานกองทุนๆ ตามขั้นตอนตังกล่าวข้างด้น ถือว่า 
ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือซื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลตังกล่าว ตามพระราซบัญญัติว ่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๙๔ และ พ.ศ. ๒๔๔๑ ตังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิด 
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๔.๔ ผู้สมัครจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มืคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัต ิเฉพาะลำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต ้องกรอกรายละเอ ียดต ่าง  ๆ
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณ์ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด  ๆ หรือ 
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรันสมัคร 
ตังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการไต้เข้ารับการเลอกสรรเป็นพนักงานกองทุนๆ ครั้งนี้เป็นอันโมฆะลำหรับ 
ผู้นั้น ทั้งนี้ ลำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใด ๆ

๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลอกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ กำหนดวัน เวลา 
สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ลำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายซื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวับ เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ทราบ 
ภายใน วันที่ ๙  กรกฎาคม ๒๔๖๓ ทางเว็บไซต์ w w w .oae.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน’, และเว็บไซต์ 
h ttps://oae .tha ijob job .com

๗. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ
ผู้สมัครต้องได้ร ับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินสมรรถนะ 

ที่กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ลำน ักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเน ินการประเม ินความเความสามารถ ทักษะและ 

สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน เมื่อผ่านการิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ แลัว จึงจะมิสิทธิเข้ารับการ 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการลัมภาษณ์ต่อไป ทั้งนี้ จะประกาศรายซื่อผ ู้ม ีส ิทธิเข ้ารับการประเม ิน 
สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ทางเว็บไซต์ www.nae.gQ.th หัวข้อ 
“ประกาศรับสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ h ttp s://oae .tha ijob job .com  ในภายหลัง

๘. หลักฐาน...

https://oae.thaijobjob.com
http://www.ocsc.go.th
https://oae.thaijobjob.com
https://oae.thaijobjob.com


} -๔-

๘. หลกฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารบการประเมนสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
๘ .๑ ใบสมัครที่มืเลขประจำตัวสอบพิมพ์จากอินเตอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 

และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว ลงลายมือซื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๘.๒ สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript o f Records) 

ท ี่แสดง-ว ่าเป ็นผู้ม ืค ุณๅฒ ิการศึกษาตรงตามประกาศรบสมัคร จำนวน อย ่างละ ๑ ฉบับ ท ี่งน ิ้ ผู้ที่'จะถือ'ว่า 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ 
การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานิ้นเปีนเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและไต้รับอนุมัติ 
จากผู้ม ือำนาจอนุมัติภายในวันปีดรับสมัคร คือ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่ไม่สามารถน้าหลักฐาน 
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบไต้ให้น้าสำเนาหนังลือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยระบุ 
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติๅฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันที่ปีดรับสมัคร 
คือ วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มายื่นแทน จำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ

๘.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ 
๘.๔ สำเนาทะเบียนน้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๕ สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ เข่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนซ่ือ 

ตัว-ซ่ือสกุล (ในกรณี ซ่ือตัว-ซ่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๘.๖ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เซ่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือไต้รับ 

การยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามื)
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรอ4ว่า “สำเนาถูกต้อง,’ พร้อมลงซื่อ 

วันท่ี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนต้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
๙. เกณฑ์การตัดสิน

๙.๑ ผู้ท ี่จะถือว่าเป็นผู้ม ีส ิทธิเข้'iรับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบลัมภาษณ์ 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบไต้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๙.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลอกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ไต้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๖๐

๙.๓ การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานกองทุนฯ จะเป็นไปตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรร
๑๐. การประกาศรายซื่อและการฃึ้น่บัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ

๑๐ .๑  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะประกาศรายซื่อผู้ผ ่านการเลือกสรรตามลำดับ 
คะแน น ท ี่ส อบ ไต ้ ท างเว ็บ ไขต vwvw.oae.go.th ห ัวข ้อ “ ป ร ะ ก าศ ร ับ ส ม ัค ร งาน ” และท างเว ็บ ไซ ต ์ 
h ttps://oae .tha ijob job .com

๑๐.๒ การขี้บบัญขีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ไต้รับคะแนนรวมการประเมิน 
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) สูงสุดลงมาตามลำดับ 
ในกรณีที่ไต้ 'คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนก',เรประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าอยู่ในลำดับ 
ที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒' (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน จะให้ผู้ที่ไต้รับเลขประจำตัวสอบ 
ก่อนเป็นผู้อผู่ในลำดับที่สูงกว่า

๑๐.๓

https://oae.thaijobjob.com


๑๐.๓ น ัญ ฃ ีรายซ ื่อด ังกล ่าวให ้เป ็นอ ันยกเล ิก  หร ือส ันผลไปเม ื่อการเล ือกสรรครบ
กำหนด ๒ ปี นับแต่วับขึ้นบัญข้หรือนับแต่วันประกาศรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งที่มลักษณะงาน 
เดียวกันนื้Iหม่แลัวแต่กรณี

๑๑. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ
๑๑.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในนัญซรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
๑๑.๒ ผ ู้ผ ่านการเล ือกสรรจะต ้องทำส ัญญาจ ้างตามท ี่ลำน ักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๑.๓ ในวันที่ทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
ส่วนห้องถ่ิน และจะต้องน่าใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการทำสัญญาด้วย ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดง 
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเห้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-โรคติดยาเสพตดให้โทษ 
-โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท ี่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น

โนกรณีท ี่ม ีผ ู้ได ้ร ับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างท ี่ม ื่ และภายหลัง
ม่ตำแหน่งว่าง ลำน ักงานเศรษฐกิจการเกษตรอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ท ี่ผ ่านการเลือกสรรในลำดับสัดไป หรือ
จะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

กำหนด

อุปสรรคต่อการปฏปตงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

(นางอัญชนา ดราโซ)
รองเลขาธิการ ปฎํนัติราชการแทน 

เลขาธิการลำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ มิลุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓

ตำแหน่ง 
กลุ่มงาน 
อัตราว่าง 
อัตราค่าตอบแทน 
สถานที่ปฏินัตงาน

นักวิซาการคอมพิวเตอร์ 
วิซาชีพเฉพาะ 
๑ อัตรา 
๑๙,๔๐๐ บาท
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได ้ร ับ ป ร ิญ ญ าตร ี ห ร ือ ค ุณ ๅฒ ิอ ย ่างอ ื่น ท ี่เท ียบ ได ้ใน ระด ับ เด ียวก ัน  ในสาฃาว ิซาใดว ิชาหน ึ่ง 

ทางคอมพิวเตอร์
สกษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ดีดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส ่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบ ัต ิการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวซ้อง เพื่อสนับสบุนให้งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความด้องการของ
หน่วยงาน

๒. ประมวลผลและปรับปรุงแกัไซแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ข ้อมูลที่ได้ถ ูกต้อง แม่นย่า และ 
ทันสมัย

๓. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคซองระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตาม 
ความต้องการและสภาพการใข้งานซองหน่วยงาน 

๔. เชียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไวั 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. เข ียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องซองคำสั่ง แกัไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพ ื่อให้ 
ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นย่า และมีประสิทธิภาพ 

๖. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ 
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ ื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 

๗. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพื่อให้ได้ 
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

๘. รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบ 
การทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่องเพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน และตรงตามความต้องการโข้ของหน่วยงาน 

๙. ช่วยตรวจสอบ สืบด้น และรวบรวมข้อมูลการใข้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่ 
เห ม าะส ม ซ ัด ต ่อ ก ฎ ห ม าย ระ เบ ียบ  ข ้อ บ ังด ับ ท ี่ก ำห น ด  หร ือไม ่เป ็นไปตาม 
มาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยซองข้อมูลหรือระบบ

๑๐. ช่วยตรวจ...



-๒-

๑๐. ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาตเพื่อให้การออก 
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๑ ๑ .วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 
โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเฟ้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด

๑๒.ประสานการทำงานร่วมกันทงภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

๑๓.ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรืงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการตำเนินงานตามที่เ,ด้รับมอบหมาย

๑๔.ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใข้เพื่อผูใข้สามารถใข้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 
อย่างมืประสิทธิภาพ

๑๔.ดำเน ินการ!)กอบรมหรือก ่ายทอดความรู้ สนับสบุบการใข้ระบบงานที่พ ัฒนาแก่ 
เจัาหน้าที่ผู้ใข้งานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิซาการคอมพิวเตอร์

๑๖.ให้ดำปรึกษาแนะนำแก่ผู้โข้เมื่อมืปีญหาหรือข้อสงสัยในการใข้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้ผูใข้สามารถแก้ไขและใข้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

I

หลักเกณฑ์การเสือกศรร และวิธีคัดเสือก

การประเมินสมรรถนะ คะแนน
เต็ม

วิธีการประเมิน 
สมรรถนะ เกณฑ์การตัดสิน

๑. ควานรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๑00 การสอบข้อเขียน ไม่ตรกว่าร้อยละ ๖0
๑. ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(๑) ความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ท่ัวไป ได้แก่ การใข้งาน 
โปรแกรม Microsoft Office ความเด้านฐานข้อมูล 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ HTML 

(๒) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองและสถานการณ์ 
ปีจจุบัน

(๓) ความรู้เก่ียวกับกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต 
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแช่งขัน 
ของประเทศ และนโยบายด้านการเกษตร

๗๐

๑๔

๑๔

๒. ตุณฝีมบัดส่วนบุคคลอื่น ๆ ๑00 การสัมภาษณ์ ไม่ตรกว่าร้อยละ ๖๐
รวม ๒00


