
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค ์จะรับสมัครบุคคลเพ ื่อจ ัดจ ้างเป ็นพนักงาน 
ราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ 

สัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕:๕3อ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน 
ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัคร 

บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. รายละเอียดเก่ียวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ประกาศคณะกรรมการบร ิหารพน ักงานราชการ เรื่อง ส ิทธิประโยชน์ชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 
และประกาศคณ ะกรรมการบร ิหารพน ักงานราชการ เรื่อง ค ่าตอบแทนพน ักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๖๑

๓. ระยะเวลาการจ้าง เริ่มตั้งแต่วันที่จัดทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๗

๔. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร

๔.® คุณสมบัติท่ัวไป
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามในข้อ ๘ 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป ็นผ ู้ม ีกายท ุพพลภาพจนไม1สามารถปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ได ้ ไร ้ความสามารถ 
จิตฟ้นเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวิในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเม ือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่ส ุดให้จำคุกเพราะกระทำ 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ 
ต ้องกำหนดให ้บ ุคคลผู้น ั้นย ื่นหนังส ือรับรองความประพฤติว ่าไม ่เป ็นผ ู้บกพร่องในศีลธรรมอ ันด ีจนเป ็นท ี่ 
น่ารังเกียจของสังคมตามที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

(๗) ไม่เป็น...
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ท ี่ผ ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ 

หรือลูกจ้างชองส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ 

ลูกจ ้างชองราชการส่วนท้องถิ่น และจะต ้องนำใบรับรองแพทย์ ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า 
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

สำหรับพระภ ิกษ ุ หรือสามเณร ทางราชการไม่ร ับสมัครเข ้ารับการเล ือกสรรและ 
ไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณ คณะรัฐมนตรี 

ฝ่ายบริหาร ท่ี นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ชองคำสั่งมหาเถรสมาคม 

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจ 
ให้เข้าสอบได้เซ่นกัน หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุ 

ไวิในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๔. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังต่อ'ไปนี้
ขั้นตอนท่ี ๑ กรอกใบสมัครทางออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 

๑๑-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

(๑) ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร wvwv.oae.go.th เลือก 
หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือที่ http://oae.thaijobjob.com

(๒) กรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบ 
จะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ 

ในรูปแบบไฟล์ แล้วนำไปพิมพ์ในภายหลัง

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่กรอกใบสมัครในครั้งแรก 

ที่สมบูรณ์แล้วได้
ขั้นตอนท่ี ๒ ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร ตั้งแต่วันที่ (ริ)(ริ)-!ร) (ริ) 

มีนาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถชำระเงินได้ ๓ ซ่องทาง ดังนี้

(๑) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน)
ผู้สม ัครเข ้าร ับการประเม ินนำแบบฟอร์มการชำระเง ินตามข ั้นตอนท ี่ ๑ (๓) 

ไปชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลา 
ทำการชองธนาคาร และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด ้วย ทั้งนี้ ผ ู้สม ัครเข ้ารับการประเม ินต ้องตรวจสอบ 

ความถูกต้องชองข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาซน) สาซาที่ชำระเงิน ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

(๒) การชำระ...

http://oae.thaijobjob.com
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(๒) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์ฌ็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผ ู้สม ัครเข ้าร ับการประเม ินสามารถชำระเง ินผ ่านทางระบบอ ิน เทอร ์เน ีต  

ผ ่าน KTB NETBANK โดยต ้องชำระเง ินภายในว ันท ี่ ๒๑ ม ีนาคม ๒๕๖๕: ไม ่เก ิน เวลา ๒ ๒ .๐๐  น. 

และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

(๓) การชำระเงินผ่านทางตู้ ATM
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสามารถชำระเงินผ่านทางตู้ ATM โดยต้องชำระเงิน 

ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการประเมิน ประกอบด้วย

- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน ๓๐ บาท

การสมัครเข้ารับการประเมินจะมีผลสมบูร๓ เม่ือชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

เข้ารับการประเมินแล้ว และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้!ม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

ขั้นตอนท่ี ๓ พิมพ์ใบสมัคร

เม ื่อ ผ ู้ส ม ัค ร เข ้า ร ับ ก ารป ระ เม ิน ช ำระค ่าธ รรม เน ีย ม ก ารส อ บ แ ล ้วจ ะได ้ร ับ  
เลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ทั้งนี้ 

ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงิน ๑ วัน และเมื่อ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกาศรายซื่อผ ู้สมัครเข้ารับการประเมินแล้ว สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร 

พร้อมเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”

๖. เง่ือนไขในการรับสมัคร
(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ 
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร 
ของสถานศึกษาใด จะถ ือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบ ียบเก ี่ยวก ับการสำเร็จการศ ึกษาตามหล ักส ูตรของ 
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

(๒) ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน 

ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ “ รับรองคุณวุฒิ”
(๓) การสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือซื่อ และ 

รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ 

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
(๔) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสาร 

หลักฐานซึ่งผ ู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป ็นไปตามประกาศรับสมัคร หรือค ุณวุฒ ิท ี่ย ื่นสมัครเข ้ารับการ 
เลือกสรร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒ ิตรงตามประกาศรับสมัคร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะถือว่า 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้ชาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรมาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ สำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร และผู้สมัครไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

๗. ประกาศ...

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


๗. ประกาศรายซื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายซ ื่อผ ู้สม ัครเข ้ารับการประเม ินสมรรถนะ 

ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบ ียบปฏิบ ัต ิเก ี่ยวก ับการประเม ินสมรรถนะ ให้ทราบภายใน 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ http://www.oae.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสม ัครงาน” และทาง 
เว็บไซต์ https://oae.job.thai.com

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการประเมินที่ระบุไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)
ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเน ินการประเม ินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับ 
การประเมินสมรรถนะครั้งท ี่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์ต่อไป โดยจะประกาศรายซื่อผู้ม ีส ิทธิเข้ารับการประเมิน 
สมรรถนะ กำหนดวันเวลา และสถานท ี่ประเม ินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ทางเว็บไซต์ http://www.oae.go.th 

หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ https://oae.job.thai.com ในภายหลัง

๙. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี ๑ (สอบข้อเขียน)
(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่ม ีเลขประจำตัวสอบ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวม 

หมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว ลงลายมือขื่อในใบสมัคร 
ให้ครบถ้วน

(๒) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 

ที่แสดงว่าเป็นผู้ม ีค ุณวุฒ ิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก 

ผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเปีนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือ 

ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบ ียบเก ี่ยวก ับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป ็นเกณฑ์ 

โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้ม ีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๕ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นำสำเนาหนังสือ 

รับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติโดยระบุสาขาวิฃาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)ใบเปล่ียนขื่อ 

ข่ือสกุล (กรณี ซ่ือตัว ขื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เข่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ 

ได้รับการยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงซ่ือ 

วันท่ี และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้ที่มุมบนต้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

๑๐. เกณฑการ...

http://www.oae.go.th
https://oae.job.thai.com
http://www.oae.go.th
https://oae.job.thai.com


๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
(๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน ไม่ตํ่าก'ว่าร้อยละ ๖๐

(๒) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน และการประเม ินสมรรถนะครั้งท ี่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ตากว่า
ร้อยละ ๖๐

(๓) การทำสัญญาจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรร

<5)<5). การข้ึนบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
(๑) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลำดับ 

จากผู้ท ี่ได ้ร ับคะแนนการประเม ินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) รวมกัน 

สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) 
มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเม ินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน จะให้ผู้ที่ 

ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทางเว็บไซต์ http://www.oae.§๐.th หัวข้อ “ประกาศ 
รับสมัครงาน”

(๒) การขึ้นบัญชีผ ู้ผ ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ 
ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชี 

ผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๒. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป
(๑) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

(๒) ผ ู้ผ ่านการเล ือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กำหนด

(๓) ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 

ส ่วนราขการ พน ักงานหรือล ูกจ ้างของหน ่วยงานอ ื่นของรัฐ ร ัฐว ิสาหกิจ หรือพน ักงานหรือล ูกจ ้างของ 

ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการทำสัญญาด้วย ซึ่งออกให้ไม่เกิน 

๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. “ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓” คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
■โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ

- โรคพิษสุราเรื้อรัง

- โรคต ิดต ่อร้ายแรงหรือโรคเร ื้อร ังท ี่ปรากฏอาการเด ่นซ ัดหรือร ุนแรงและเป ็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่าง 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ท ี่ผ ่านการเลือกสรรในลำดับถัดไป หรือจะดำเน ินการ 
เลือกสรรใหม่ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ (^ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖(ร:

<ๆ)ร *  จ ั/

(นายฉันทานนทํ วรรณเขจร) 
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการ๓ษต*

http://www.oae.%c2%a7%e0%b9%90.th


รายละเอียดเก่ียวกับตำแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันท่ี <§/ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

กลุ่มงาน 

ตำแหน่ง 

อัตราว่าง 

อัตราค่าตอบแทน 

สถานท่ีปฏิบัติงาน

วิชาชีพเฉพาะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๓ อัตรา

๑๙,๔๐๐ บาท

๑. ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ จำนวน ๒ อัตรา

๒. สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่เท ียบได้ในระดับเดียวกัน ในลาชาวิชาใด 

สาชาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ตามท่ี ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน/หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

ในการทำงาน ปฏิบ ัต ิงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัต ิงานอื่น 

ตามที่!ด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่ง 

สำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ท ี่เก ี่ยวข ้อง เพื่อสนับสบุนัไห้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการชองหน่วยงาน

(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำ และทันสมัย

(๓) ทดสอบค ุณสมบ ัต ิด ้านเทคน ิคชองระบบเพ ื่อให ้ระบบม ีค ุณสมบ ัต ิ 

ท่ีถูกต้อง ตรงความต้องการและสภาพการใช้งานชองหน่วยงาน

(๔) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล 
ท่ีได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องชองคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดชอง 

คำสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการชองระบบงานประยุกต์ 

และระบบข้อมูลชองหน่วยงานที่ไม่ซ ับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มี 

ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
(๗) ช ่วยรวบรวมข ้อม ูลและว ิเคราะห ์ ออกแบบ และพ ัฒนาระบบงาน 

ประยุกต์เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการชองหน่วยงาน

(๘) รวบรวม...



-๒-

(๘) รวบรวมข ้อม ูลประกอบการกำหนดค ุณล ักษณะเฉพาะของเคร ื่อง 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประย ุกต ์และระบบสารสนเทศ การจ ัดการระบบการ 
ทำงานเครื่อง และการติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตาม 
ความต้องการใช้งานของหน่วยงาน

(๙) ช ่วยตรวจสอบ ส ืบค ้น และรวบรวมข ้อม ูลการใช ้งานเทคโนโลย ี 
สารสนเทศท ี่เข ้าข ่ายไม ่เหมาะสม ข ัดต ่อกฎหมาย ระเบ ียบ  ข ้อบ ังค ับท ี่กำหนด หรือไม ่เป ็นไปตาม 

มาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ

(๑๐) ช ่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพ ื่อประกอบการออกใบอนุญาต 
เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่ร ับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ 
หน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 

๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร ่วมก ันท ั้งภายในและภายนอกท ีมงานหร ือ 
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให ้รายละเอ ียดเก ี่ยวก ับข ้อม ูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ

(๑) ช ่วยจ ัดท ำค ู่ม ือ ระบบและค ู่ม ือผ ู้ใซ ้เพ ื่อ ให ้ผ ู้ใข ้ส ามารถใช ้งาน  
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) ดำเนินการ‘ฝิกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสบุนการใช้ระบบงานที่ 
พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์

(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมืป้ญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้!ขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์การเลือกสรร และวิธีคัดเลือก

การประเมินสมรรถนะ
คะแนน

เต็ม
วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน

๑. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป

- ความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เครือข่าย

- ความรู้ด้านฐานข้อมูล
- ความรู้ด้านการเขียนขุดคำสั่ง

๑๐๐ สอบข้อเขียน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๒. คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ๑๐๐ การสัมภาษณ์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

รวม ๒๐๐


