ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง เจ้า พนัก งานเครื่อ งคอมพิว เตอร์ป ฏิบ ัต ิง าน ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความใน มาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข่งข้นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้งนี้ อัตราเงิน เดือ นเป็น ไปตามประกาศสำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร เรื่อง กำหนดบีจจัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ๒ ตำแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญ ญา
ปฏิบ ัต ิงานด้านเครื่อ งคอมพิว เตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีก ารที่ขัดเจน ภายใต้ก ารกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขบีญหาการใช้งาน
ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้
ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อฒื่องและมีประสิทธิภาพ
(๒) ปฏิบัติงาบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ
สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และบีองกันการสูญหายของข้อมูล
(๓) จัด ทำทะเบีย น รวบรวม และเก็บ ข้อ มูล ทางสถิต ิข องการใช้ง าบ เพื่อ การวางแผน
บำรุงรักษา

๓.๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบบีญหา แก้ไขบีญหา ให้แก่ผู้ใข้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๒)ประสาน แลกเปลี่ย นความรู้แ ละข้อ มูล ต่า ง ๆทั้ง ภายในและภายนอกหน่ว ยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

-๒๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ส มัค รสอบต้อ งมีค ุณ สมบัต ิท ั่ว ไป และไม'มีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เปีน ผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ้ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็น คนไร้ค วามสามารถ คนเสมือ นไร้ค วามสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟ้นเพืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๔) เป็น กรรมการหรือ ผู้ด ำรงตาแหน,งที่ร ับ ผิด ชอบ1ใ นการบริห ารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็น ผู้เ คยต้อ งรับ โทษจำคุก โดยคำพิพ ากษาถึง ที,สุด ให้จ ้า คุก เพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็น ผู้เคยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจากรัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นชองรัฐ
(๙) เป็น ผู้เคยถูก ลงโทษให้อ อก หรือ ปลดออก เพราะกระทำผิด วิน ัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็น ผู้เคยกระทำการทุจ ริต ในการสอบเข้า รับ ราชการ หรือเข้าปฏิบ ัติงาน
ในหน่วยงานชองรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซี่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ช. (๔) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจ ารณายกเว้น ให้เข้า รับ ราชการได้ แต่ถ ้าเป็น กรณีม ีล ัก ษณะต้อ งห้าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใซ่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจ ริต ต่อ หน้า ที่ สำหรับ ผู้ม ีล ัก ษณะต้อ งห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพันจากการเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

-๓สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราฃการไม,รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบ ุคคลเข้ารับ ราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริห าร ที่ นว ๘๙/๒(£๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิซาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ หรือ อนุป ริญ ญาหลัก สูต ร ๓ ปี ต่อ จากประกาศนีย บัต รประโยคมัธ ยมศึก ษา
ตอบปลายหรือ เทีย บเท่า ในสาขาวิช าอิเล็ก ทรอนิก ส์ สาขาวิซ าเทคโนโลยีโ ทรคมนาคม หรือ สาขาวิซ า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(๑) เป็น ผู้ส อบผ่านภาคการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป ระดับ อนุป ริญ ญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที่ใข้สำเนาหนังสือรับรองผลการผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ให้แนบสำเนาปริญญา
บัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก ๑ ฉบับ
๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ให้ผ ู้ป ระสงค์จ ะสมัค รสอบสมัค รได้ท างอิน เทอร์เน็ต ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๘ กุม ภาพัน ธ์
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีน าคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่งโมง ที่เว็บไซต์พพพ.oae.go.th หัวข้อ “ประซาสัมพันธ์ >
ประกาศรับสมัครงาน > ใบสมัครออนไลน่’ หรือ https://oae.thaijobjob.com ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ กรอกใบสมัค รออนไลน์แ ละพิม พ์แ บบฟอร์ม การชำระเงิน ตั้ง แต่ว ัน ที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th)
หัวข้อ “ประขาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน > ใบสมัครออนไลน์” หรือ https://oae.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อ มูล ในใบสมัค รให้ถ ูก ต้อ ง ครบถ้ว น และปฏิบ ัต ิต ามขั้น ตอนที่ก ำหนด
ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิม พ์แ บบฟอร์ม การชำระเงิน ลงในกระดาษขนาด A๔ หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใน
รูปแบบไฟล์ ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์
แ บ บ ฟ อ ร ์ม ก าร ซ าร ะ เงิน ห รือ บ ัน ท ึก ข ้อ ม ูล ล งใน ส ื่อ บ ัน ท ึก ข ้อ ม ูล ให ม ่ไ ด ้ โดยไปที่เ ว็บ ไซต์
https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ “พิม พ์ใ บแจ้งชำระเงิน ” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่
สมบูรณ์แล้วได้

-๔ขั้น ตอนที่ ๒ ชำระเงิน ค่า ธรรมเงิน เนีย มในการสมัค รสอบผ่า นเคาน์เ ตอร์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๖๔
ให้ผู้ส มัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่
เคาน์เตอร์ธ นาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) ทุก สาขาทั่วประเทศ ขื่อ บัญ ชี“ ค่าสมัครสอบแข่งขันสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร” ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ ผู้ส มัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบ
ติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) สาขาที่ซำระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากที่ชำระเงินแล้ว
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๒๓๐ บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ
จำนวน ๒๐๐ บาท และค่า ธรรมเนีย มธนาคารรวมค่า บริก ารทางอิน เทอร์เ น็ต จำนวน ๓๐ บาท

โดยค่าธรรมเนียมด้งกล่าว จะไม่จ่ายคีนใที่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชำระเงินแล้ว
หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดย
จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะการ
ชำระเงิน ได้ท ี่เ ว็บ ไซต์ข องสำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร หรือ https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ
“ตรวจสอบสถานะชำระเงิน” รายหลังจากชำระเงิน ๑ วัน

ขั้นตอนที่ ๔ ทิมพัใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๖๔ เป็นด้นไป
เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ
พิมพัใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณี เมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบ'ใน'ข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวัน
ปดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๖๔ ทั้งนี้ การสำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รขั้น ประกาศนีย บัต ร
วิชาชีพขั้นสูง หรือ อนุป ริญ ญาหลัก สูต ร ๓ ปี ต่อ จากประกาศนีย บัต รประโยคมัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๒ การสมัค รสอบตามขั้น ตอนข้า งต้น ถือ ว่า ผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ล งลายมือ ขื่อ และ
รับ รองความถูก ต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญ ญัต ิว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๔๔๔
และพระราชบัญ ญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๑ ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๖.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับ สมัครสอบ และต้อ งกรอกรายละเอีย ดต่าง ๆ ให้ถูก ต้อ งครบถ้วนตรงตามความเป็น จริง
ในกรณีท ี่ม ีค วามผิดพลาดอัน เกิดจากผู้ส มัค รสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซ็่งผู้สมัครสอบนำมายื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรง
ตามประกาศรับ สมัค รสอบ สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร จะถือ ว่า ผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ข าดคุณ สมบัต ิ
ในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบวุฒิการศึกษาไต้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th หัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ”

๗. การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบีย บเกี่ย วกับ การสอบ ในวันที่ ©๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บ ไซต์ส ำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร
(vwwv.oae.go.th) หรือ https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไต้ตามความเหมาะสม

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๘.© การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐
คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ประกอบด้วยรายวิซา ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการใข้คำสั่งของระบบปฏิบัติการ การบำรุงรักษาและแก้ไขปีญหา
ข้อขัดข้อง ของเครื่อ งคอมพิวเตอร์และอุป กรณ์ และการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up) และการกู้คืนข้อมูล
(Restoredนระบบคอมพิวเตอร์
๓. ความรู้ความสามารถในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือ
วิธ ีอ ื่น เพื่อ ประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง จากประวัต ิส ่ว นตัว ประวัต ิก ารศึก ษา ประวัต ิก ารทำงาน
ประสบการณ์ท ่ว งทีว าจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับ ตัว เข้ากับ ผู้ร ่ว มงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตำแหน่งต่อไป

-๖-

๙. หลักฐานการสมัครสPบ
หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(๑) ใบสมัค รที่พ ิม พ์จ ากเว็บ ไซ,ต์ www.oae.go.th หรือ https://oae.thaijobjob.com
ซี่งติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม,เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๔ นิ้ว และลงลายมือซื่อ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๒) สำเนาประกาศนีย บัต รและสำเนาระเบีย นแสดงผลการศึก ษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว,าเปีน ผู้ม ืค ุณ วุฒ ิก ารศึก ษาตรงตามประกาศรับ สมัค ร โดยต้อ งสำเร็จ การศึก ษาและ
ไต้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปีดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปีดรับสมัคร คือ วันที่ ๒ มีน าคม ๒๕๖๔ในกรณีที,ไม,สามารถนำหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิขาที่
สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
สำหรับ ผู้ส มัค รที่ใ ซ้ค ุณ วุฒ ิร ะดับ อนุป ริญ ญาหลัก สูต ร ๓ ปี ต่อ จากประกาศนีย บัต ร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานบันการศึกษาว่าเป็นระดับอนุปริญญา
หลักสูตร ๓ ปี แนบมาด้วย
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลัก ฐานเอกสารทางทหาร (กรณีเพศซาย) เซ่น หนัง สือ สำคัญ ทางทหาร
(แบบ สด.๘) ที่ใซ้ป ระกอบกับ สมุด ประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๙)
สำหรับ ทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับ
การตรวจเสือกทหารกองเกิน เข้ารับ ราฃการทหารกองประจำการอายุระหว่าง๑ ๗ -๒ ๐ ปี หรือผู้ที่อยู่ระหว่าง
การผ่อนผัน อายุไม่เกิน ๒๖ ปีบ ริบ ูรณ์ หรือหนังสือรับ รองผลการตรวจเสือ กทหารกองเกิน ข้าราซการทหาร
กองประจำการ (แบบ สด.๔๒) แล้ว แต่ก รณี จำนวน ๒ ฉบับ กรณีท ี่ผู้ส มัครสอบแข่งขัน อยู่ระหว่างได้รับ
หมายเรียกให้ตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารก็ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารดังกล่าว
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ซื่อ-นามสกุล (ในกรณีซื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหนัง สือ รับ รองผลการสอบผ่า นการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป ระดับ
ประกาศนียบัตรวิซาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญา ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ สำหรับผู้สมัครที่ใข้
สำเนาหนังสือ รับ รองผลการผ่านการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่วไปในระดับ ปริญ ญาตรีห รือ ปริญ ญาโทซอง
สำนัก งาน ก.พ. ให้แ นบสำเนาปริญ ญาบัต รหรือ สำเนาระเบีย นแสดงผลการศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรีห รือ
ปริญญาโทเพิ่มอีก ๑ ฉบับ

-๗(๗) ใบรับ รองแพทย์ซ ึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น โรคที่ต ้อ งห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติด ต่อ ร้า ยแรงหรือ โรคเรื้อ รัง ที่ป รากฏอาการเด่น ขัด หรือ รุน แรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า“สำเนาถูก ต้อง”และลงลายมือ

ขื่อ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า
ให้เรียบร้อย บรรจุในซองเอกสารขนาด A๔
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ท ี่จ ะถือ ว่า เป็น ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ต ้อ งเป็น ผู้ส อบผ่า นการสอบแข่ง ขัน เพื่อ วัด ความรู้
ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่านการสอบแข่งข้นเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตำแหน่งจะต้องไต้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

©<5). การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๑.๑ สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร จะประกาศการชื้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ไต้
โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
และความเหมาะสมกับ ตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีท ี่มีค ะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ไต้คะแนนการสอบแข่งขัน
เพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง มากกว่า เป็น ผู้อ ยู่ใ นลำดับ ที่ส ูง กว่า แต่ถ ้าไต้ค ะแนนการสอบแข่ง ขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก
๑๑.๒ การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ จะขึ้น บัญ ชีไ ว้เป็น เวลาไม่เกิน ๒ ปี นับ ตั้งแต่
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดให้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และ
ไต้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ส อบแข่ง ขัน ไต้จ ะได้ร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ตามลำดับ ที่ใ นบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ไต้
โดยไต้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดไวิในข้อ ๑
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที,ไต้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่
จะลาออกจากราชการ

©๓. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม,ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ
ยุติธรรม ดังนั้น หากมีผ ู้Iดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือ ให้ท ่านเป็น ผู้ส อบแข่งขัน ได้ในการสอบครั้งนี้ หรือ
มีพฤติการณีในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่^ 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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(นายขันทานนท์ วรรณเขจร)
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