
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่งเศรษฐกร

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน 
ราชการทั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 
ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
๒. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และอาจจะมีการ 
ต่อระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน ๔ ปี ขึ้นอยู่กับกรอบอัตรากำลังและความจำเป็นต่อภารกิจและงบประมาณ 
ประจำปีที่ได้รับ รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป และกรณีพนักงาน 
ราชการอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่พนักงานราชการผู้นั้นอายุครบ 
๖๐ ปีบริบูรณ์ เซ่นเดียวกับช้าราชการ

๔. คุณสมบัติท่ัวไปและคุผสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๔.๑ คุณสมบัติท่ัวไป

ผู้สมัครเช้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ 
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต 

ฟ้นเท้อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ไนกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน

(๕) ไม่เป็นผู้...



ในพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป ็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

(๖) ไม่เป ็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท ี่ส ุดให้จำคุกเพราะกระทำ 
ความผ ิดทางอาญา เว้นแต่เป ็นโทษสำหรับความผิดที่ได ้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ 
เป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี

การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ 
ต้องกำหนดให้บุคคลผู้น ั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป ็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่ 
น่ารังเกียจชองสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ท ี่ผ ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ 
ลูกจ้างชองส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง 
ชองราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม,อาจให้เข ้าร ับการ 
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความใน ข้อ ๔ ชองคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษ ุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เซ่นกัน 
หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่มืคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุ 

ไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๕. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๓๑ สิงหาคม 

๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th 
หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือท่ี h ttp s://oae .tha ijob job .com  ตามขั้นตอนดังนี้

ข้ันตอนท่ี ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
(๑) ให ้ผ ู้ส ม ัค รส อบ เข ้าไป ท ี่เว ็บ ไซ ต ์ส ำน ัก งาน เศรษ ฐก ิจก ารเก ษ ต ร 

vwwv.oae.go.th เลือกหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือท่ี h ttps://oae .tha ijob job .com
(๒)ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

ชนตอนที่ ๒...

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


- ๓ -

ข้ันตอนท่ี ๒ การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ถึงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
ที่ระบบกำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน ภายใน ๓๐ นาที หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัคร 
สามารถเข้าระบบเพื่อชำระเงินได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี 
๑ กันยายน ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๒๐.๐๐ น. และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) เพื่อเป็นหลักฐาน 
การสมัครด้วย

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ต จำนวนเงิน ๓๐ บาท
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการ 

สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว และเมื่อสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงิน 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด  ๆ ท้ังส้ิน

(๓) ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ 
โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ 

ข้ันตอนท่ี ๓ พิมพ์ใบสมัคร
เม ื่อส ำน ักงาน เศรษฐก ิจการเกษตรป ระกาศรายซ ื่อผ ู้ส ม ัครส อบ แล ้ว 

ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ h ttps://oae .tha ijob job .com  หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”
๖. เง่ือนไขในการรับสมัคร

(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ 
ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
ภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

(๒) ผ ู้สม ัครสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบวุฒ ิการศึกษาได้ด ้วยตนเองที'เว ็บไซต์ของ 
สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ”

(๓) การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือซื่อ และรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังน้ัน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

(๔) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ 
เป็นจริง ในกรณีที่ม ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าเหตุใด  ๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน

ซ่ึงผู้สมัคร...

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


ซ่ึงผู้สมัครสอบนำมาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรอง 
ว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และ 
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

๗. ประกาศรายซ ื่อผ ู้สม ัครเข ้าร ับการเล ือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบ ียบ 
เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายซื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน 
เวลา สถานท่ี และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ภายใน 
วันที่ ๗ ก ันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร w w w .oae.go.th หัวข้อ “ประกาศ 
รับสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ h ttps://oae .tha ijob job .com  ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม 
ความเหมาะสม

๘. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการประเมินที่ระบุไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับ 
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์ต่อไป โดยจะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวันเวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ทางเว็บไซต์ www.oae.go.th 
หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com  ในภายหลัง

๙. หลักฐานที่ต ้องยื่นในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
(สอบข้อเขียน)

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ h ttp s://oae .tha ijob job .com  ที่ม ีเลขประจำตัวสอบ 
ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไวิไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ น้ิว พร้อมลงลายมือซื่อ 
ในสมัครให้ครบถ้วน

(๒) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
ที่แสดง'ว่าเป็นผู้ม ีคุณวุฒ ิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ 
การศ ึกษาตามห ล ักส ูตรของสถาน ศ ึกษาน ั้น เป ็น เกณ ฑ ์ โดยจะต ้องสำเร ็จการศ ึกษาและได ้ร ับ อน ุม ัต ิ 
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบไต้ ให้นำ 
สำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไต้รับอนุมัติ 
วุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน

(๓) สำเนาบัตร...

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


(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ ในกรณีที่ซื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เข่น 

ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนขื่อ-นามสกุล เปีนต้น อย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เข่น สด. ๘ หรือ สด. ๔๓ หรือ 

ได้รับการยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงซื่อ 

วันท่ี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน

(๑) ผ ู้ท ี่จะถ ือว ่าเป ็นผ ู้ม ีส ิทธ ิเข ้าร ับการประเม ินความร ู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ โดยวิธี 
สอบข้อเขียน ต้องมีคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

(๒) ผู้ท ี่จะถือว่าเป ็นผู้ผ ่านการเล ือกสรรจะต้องเป ็นผู้ท ี่ได ้ร ับคะแนนในการประเม ิน 
สมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน และครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

(๓) การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราขการ จะเป็นไปตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรร 
(๔) บัญชีรายซื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่

วันที่ประกาศขึ้นบัญชี

๑๑. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
(๑) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
(๒) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด 
(๓) ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ผ ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราซการหรือลูกจ้างของ 

ส ่วนราขการ พน ักงานหรือล ูกจ ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือล ูกจ ้างของ 
ส่วนราซการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์เพ ื่อประกอบการทำสัญญาด้วย ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. “ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๔๔๓” คือ

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเขึ้อ
- โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นซัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

ในกรณีที่...



- ๖ -

ในกรณีที่มีผูได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่าง 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ท ี่ผ ่านการเลือกสรรในลำดับถัดไป หรือจะดำเนินการ 
เลือกสรรใหม่ก็ได้

ประกาศ ณ วันท่ี 9 0  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕:๖๕

‘ะ }ร  3- V r ^  ร /
(นายฉันทานมท์ วรทนพพ)

tamflการสำนักงานเศรษฐกํ'รก'ารเกพร



รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันท่ี 9 °  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงาน 
ตำแหน่ง 
อัตราว่าง 
อัตราค่าตอบแทน 
สถานท่ีปฏิบัติงาน

บริหารท่ัวไป 
เศรษฐกร 
๓ อัตรา 
๑๘,๐๐๐ บาท
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
๑. ศูนย์ประเมินผล จำนวน ๑ อัตรา
๒. ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ จำนวน ๒ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 

ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบ รวมข ้อม ูลห ร ือ ว ิเคราะห ์ส ถาน การณ ์เศรษ ฐก ิจ เบ ื้อ งต ้น ท ี่ไม ่ซ ับ ซ ้อน ท ั้ง  

เศรษฐศาสตร์มหภาค และจุลภาค (ด้านการคลัง การค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
เศรษฐกิจที่ดิน พลังงาน ฯลฯ) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่าง  ๆ
ที่เก ี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง 
หลักเกณฑ์ มาตรการ หรือดัชนีทางเศรษฐศาสตร์

(๒) ต ิดตามผลการศ ึกษา ว ิเคราะห ์ ว ิจ ัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการดำเน ินนโยบาย 
มาตรการหรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (การคลัง การพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือพลังงาน) หรือการบริหารหนี้สาธารณะของภาครัฐ เพ ื่อจ ัดทำรายงานความก้าวหน้าและสนับสนุน 
การเสนอแนวทาง หรือวางแผนแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุงปิญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

(๓) สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดทำดัชนีวัฏจักร 
เศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครื่องช ี้ว ัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจำลองต่าง  ๆ ท ี่เก ี่ยวข ้องกับทาง 
เศรษฐศาสตร์ เพ ื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง1ของ 
นโยบายด้านเศรษฐกิจต่าง  ๆ (การคลัง การพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือพลังงาน) ของรัฐบาล 
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

๒. ด้านการวางแผน...



๒. ดานการ'วางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ช ี้แจงและให ้รายละเอ ียดเก ี่ยวก ับข ้อม ูล ข ้อเท ็จจร ิง แก่บ ุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลต่าง  ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ในระดับเบื้องต้นให้แก่ 

หน่วยงานราชการ เอกซน หรือประซาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจสามารถนำข้อมูลเหล่าน้ีไปไข้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 

ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกรม และประกอบการพิจารณากำหนด 
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ

หลักเกณฑ์การเลือกสรร และวิธีคัดเลือก
การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน

๑. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๑) ความรู้พ้ืนฐานด้านการเกษตร 
๒) ความรู้พ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ 
๓) วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศไทย 
๔) ความรู้พ้ืนฐานด้านสถิติ

๑๐๐ การสอบข้อเขียน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

๒. คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ๑๐๐ การสัมภาษณ์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
รวม ๒๐๐


