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ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วย สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร ประสงค์จ ะรับ สมัค รบุค คลเพื่อ จัด จ้า งเป็น พนัก งาน
ราชการทั่วไป ในตำแหน่งนัก วิช าการคอมพิวเตอร์ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนัก งานราชการ เรื่อง การกำหนดลัก ษณะงานและคุณ สมบัต ิเฉพาะของกลุ่ม งาน และการจัด ทำกรอบ
อัต รากำลัง พนัก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึง ประกาศรับ สมัค รบุค คลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒. สิทธิประโยชน์ ตามระเบีย บสำนัก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานราชการ เรื่อง สิท ธิป ระโยชน์ข องพนัก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
และประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานราชการ เรื่อง สิท ธิป ระโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่จัดทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๗

๔. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เสือกสรร
๔.® คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเช้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามช้อ ๘
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ'ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ้นเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวิในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือ ง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖)...

-๒-

(๖) ไม่เป็น ผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้
พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ
ต้อ งกำหนดให้บ ุค คลผู้น ั้น ยื่น หนัง สือ รับ รองความประพฤติว ่า ไม่เป็น ผู้บ กพร่อ งในศีล ธรรมอัน ดีจ นเป็น ที่
น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้อ งนำใบรับ รองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สำหรับ พระภิก ษุห รือ สามเณ รทางราชการไม่ร ับ สมัค รและไม่อ าจให้เ ข้า สอบ
เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนัง สือ กรมการสารบรรณคณะรัฐ มนตรีฝ ่า ยบริห าร ที, นร
๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๗ กัน ยายน ๒๕๐๑ และตามความใน ข้อ ๕ ชองคำสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีน าคม ๒๕๓๘ และในกรณีส มัค รสอบแล้ว ได้บ วชเป็น พระภิก ษุห รือ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจ
ให้เข้าสอบได้เซ่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุ
ไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๕. การรับสมัครสอบ
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัค รสอบสามารถสมัค รได้ท างอิน เตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๒ มีนาคม
๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน่และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่
๑๖-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร vwvw.oae.go.th เลือก
หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือที่ https://oae.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะ
กำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินใหโดยอัตโนมัติ
(๓) พิม พ์แ บบฟอร์ม การชำระเงิน ลงในกระดาษขนาด A4 หรือบัน ทึกข้อมูล เก็บ ไว้ใน
รูปแบบไฟล์ แล้วนำไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณี...

-๓-

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้อีก แต่ไม,สามารถแกไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร
ในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
ขั้นตอนที่ ๒ ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาซน) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
ให้ผ ู้ส มัค รสอบนำแบบฟอร์ม การชำระเงิน ไปชำระเงิน ค่า ธรรมเนีย มในการสมัค รสอบ
ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และ
ให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการ
ชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
หลังจากที่ชำระเงินแล้ว
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวนเงิน ๓๓๐ บาท ประกอบด้วย
* ค่าธรรมเนียมสอบ

จำนวน ๓๐๐ บาท

■ ค่าธรรมเนียมธนาคาร

จำนวน

๓๐ บาท

เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม,ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๓ พิมพ์ใบสมัคร
เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ
เข้าไปพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”
๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่
ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวัน รับ สมัค รสอบวัน สุด ท้า ย คือ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การสำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร
ขั้น ปริญ ญาบัต รของสถานศึก ษาใด จะถือ ตามกฎหมาย กฎหรือ ระเบีย บเกี่ย วกับ การสำเร็จ การศึก ษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๒ ผู้สมัค รสอบสามารถเข้า ไปตรวจสอบวุฒ ิก ารศึก ษาได้ด ้ว ยตนเองที่เว็บ ไซต์ข อง
สำนักงาน ก.พ. vvww.ocsc.go.th หัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ”
๖.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือขื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราซบัญ ญัต ิว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๖.๔...

๖.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณ สมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม,ว่าเหตุใด ๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน
ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรอง
ว่า เป็น คุณ วุฒ ิต รงตามประกาศรับ สมัค รสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบ และผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
๗. ประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบีย บเกี่ย วกับ การสอบ ในวัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๔ ทางเว็บ ไซต์ส ำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร
(vwwv.oae.go.th) หัวข้อ “ ป ระก าศ รับ ส มัค รงาน ” และทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com ทั้ง นี้
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๘. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินที่ระบุไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนิน การประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน และทดสอบปฏิบัติ เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว
จึงจะมีส ิท ธิเข้ารับ การประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์ต่อไป โดยจะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ
เข้า รับ การประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวันเวลา และสถานที่ป ระเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ทางเว็บไซต์
www.oae.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com ในภายหลัง
๙. หลัก ฐานที่ต ้อ งยื่น ในวัน ประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ©
(สอบข้อเขียน)
๙.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com ที่ม ีเลขประจำตัวสอบ
ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไวไม่เกิน๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือซื่อ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน
๙.๒ สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้ม ีอ ำนาจอนุม ัต ิภ ายในวัน รับ สมัค รสอบวัน สุด ท้า ย คือวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ ได้ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติโดยระบุสาขาวิขาที่สำเร็จการศึกษา และ
วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย มายื่นแทน
๙.๓...

-๕๙.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนที่ยังไม,หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ
๙.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๙.๕ สำเนาหลัก ฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ซื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม,ตรงกัน เซ่น
ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนซื่อ-นามสกุล เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ
๙.๖ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เซ่น สด. ๘ หรือ สด. ๔๓ หรือ
ได้รับการยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงซื่อ
วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนต้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
๑๐.๑ ผู้ท ี่จ ะถือ ว่า เป็น ผู้ม ีส ิท ธิเ ข้า รับ การประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธี
สอบข้อเขียน ร้อยละ ๖๐ และวิธีทดสอบปฏิบัติ ร้อยละ ๖๐
๑๐.๒ ผู้ท ี่จ ะถือ ว่า เป็น ผู้ผ ่า นการเลือ กสรรจะต้อ งเป็น ผู้ท ี่ไ ด้ร ับ คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน และวิธีทดสอบปฏิบัติ และครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้ง
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๐.๓ การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราซการ จะเป็นไปตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรร
๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๑.๑ สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรจะประกาศบัญ ซีรายซื่อ ผู้ผ ่านการเลือ กสรร ทาง
เว็บไซต์ vvww.oae.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com
๑๑.๒ การขึ้นบัญซีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน และทดสอบปฏิบัติ) ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณี
ที่ได้ค ะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
หากคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากับ จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๑๑.๓ การขึ้นบัญ ซีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญซีไว้เป็นเวลาไม,เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศขึ้นบัญซี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญซีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วบัญซีผู้ผ่านการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๒. ...

-๖-

๑๒. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๒.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๒.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด
๑๒.๓ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เปีนข้าราซการหรือลูกจ้างของ
ส่ว นราชการ พนัก งานหรือ ลูก จ้า งของหน่ว ยงานอื่น ของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ พนัก งานหรือ ลูก จ้า งของ
ส่วนราชการส่ว นท้อ งถิ่น และจะต้อ งนำใบรับ รองแพทย์เพื่อ ประกอบการทำสัญ ญาด้ว ย ซึ่งออกให้ไม,เกิน
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เปีนโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. “ว่าด้วยโรค พ.ศ.๖๕๕๓” คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
-โรคติดยาเสพติดให้โทษ
-โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นซัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ท ี่ผ่านการเลือกสรรในลำดับ ถัดไป หรือ จะดำเนิน การ
เลือกสรรใหม่ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ (ร^ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

^

/

(นายจัน ทานนทํ วรรณเขจร)
เลขาธการสำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตร

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งแนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ลงวันที่

ร็นี้

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มงาน

วิชาชีพเฉพาะ

ซื่อตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ค่าตอบแทน

๑๙,๔๐๐ บาท

อัตราว่าง

๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ร ับ ปริญ ญาตรี หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื่น ที่เทีย บไดในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงาบ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะผู้ป ฏิบ ัต ิง านระดับ ต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการใ]ฏิบัติการ
(๑) ติด ตั้ง เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ่ว นบุค คล ขุด คำสั่ง ระบบปฏิบ ัต ิก าร ขุดคำสั่ง
สำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
และทันสมัย
(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรง
ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(๔) เขีย นขุด คำสั่ง ตามข้อ กำหนดของระบบงานประยุก ต์ และระบบข้อ มูล ที่ได้
วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) เขียนขุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง
เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

(๖) ช่ว ยรวบรวม...

(๖) ช่ว ยรวบรวมข้อ มูล และวิเคราะห์ค วามต้อ งการของระบบงานประยุก ต์ และ
ระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม,ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(๗) ช่ว ยรวบรวมข้อ มูล และวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒ นาระบบงานประยุก ต์
เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุป กรณ์ ระบบเครือ ข่า ย ระบบงานประยุก ต์แ ละระบบสารสนเทศ การจัด การระบบการทำงานเครื่อ ง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เปีนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(๙) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้า
ข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เปีนไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(๑๐) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การ
ออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลลัมฤทธี้ที่กำหนด

๓. ด้านการประลานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่ว มกัน ทั้ง ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่ว ยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ช่วยจัด ทำคู่ม ือ ระบบและคู่ม ือ ผู้ใข้ เพื่อให้ผูใข้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
ได้ด้วยตนเองอย่างมืประสิทธิภาพ
(๒) ดำเนินการผีเกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที'พัฒนา
แก่เจ้าหน้าที่ผูใข้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิขาการคอมพิวเตอร์
(๓) ให้ค ำปรึก ษาแนะนำแก่ผ ู้ใ ช้เมื่อ มืบ ีญ หาหรือ ข้อ สงสัย ในการใช้ง านเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใข้สามารถแก่ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์...

-๓-

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
การประเมินสมรรถนะ

คะแนน

วิธก
ี ารประเมิน

เกณฑ์การตัดสิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

©๐๐

ทดสอบปฏิบัติ

๒. คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ

๑๐๐

สัมภาษณ์

รวม

๓๐๐

เต็ม

©. ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
©.๑ ข้อเขียน ครอบคลุมเนื้อหา ดังนื้
■ ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป
■ความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เครือข่าย
• ความรู้ด้านฐานข้อมูล
■ความรู้ด้านการเขียนชุดคำสั่ง
©.๒ ภาคปฏิบัติ ครอบคลุมเนื้อหา ดังนื้

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

■ การบริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการ Windows
* ระบบฐานข้อมูล MySQL
■ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ Python
หรือ C บนระบบปฏิบัติการ Windows
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

