ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เปนพนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง เจาหนาทีว่ เิ คราะห$นโยบายและแผน
เพื่อปฏิบตั ริ าชการประจําสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12
-----------------------------------ดวยสํา นักงานเศรษฐกิจ การเกษตรที่ 12 มีความประสงค$จ ะดํา เนิน การรับ สมัค รบุคคล
เพื่อคัด เลือกเปนพนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะห$นโยบายและแผน จํา นวน 1 อัต รา
อาศั ย อํ า นาจตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร ที่ 494/2562 ลงวั น ที่ ๙ สิ ง หาคม 2562
เรื่อง การมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สํานั กงานเศรษฐกิ จ การเกษตร จึง ประกาศรับ สมัค รคัด เลือ กบุค คล เพื ่อ เปนพนัก งานจางเหมาบริก าร
ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะห$นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนงที่รับสมัครและรายละเอียดการจาง

ชื่อตําแหนง
อัตราวาง
ระยะเวลาการจาง

เจาหนาที่วิเคราะห$นโยบายและแผน
จํานวน 1 อัตรา
นับถัดจากวันที่ทําสัญญาจาง ถึง 30 กันยายน 2563

2. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 25 ปDบริบูรณ$ แตไมเกิน 35 ปDบริบูรณ$
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟGHนเฟIอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
จนเปนที่รังเกียจของสังคม
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร
(1) เปนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร$ บริหาร บัญชี หรือที่เกี่ยวของ
(2) เปนผูมีความรู ความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี
(3) สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได
4. อัตราคาจาง
อัตราคาจางเดือนละ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
/5. การรับ...

-25. การรับสมัครคัดเลือก
ใหผู ประสงค$ จ ะสมั ค รคั ด เลื อ ก ยื่ น ใบสมั ค รไดที่ สํา นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรที่ 12
ภายในบริ เวณสนามบิ นครสวรรค$ ตํ าบลนครสวรรค$ ออก อํ าเภอเมื องนครสวรรค$ จั งหวั ดนครสวรรค$ ในวั น
และเวลาราชการ ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น.
6. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะตองยื่นในการสมัครคัดเลือก
6.1 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
6.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
6.3 สําเนาวุฒิการศึกษา/ประกาศนียบัตร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
6.4 ใบรับรองแพทย$ แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553
ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน (นับถึงวันป\ดรับสมัคร)
6.5 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ จํานวน 1 ฉบับ
6.6 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ
ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน 1 รูป
สํา เนาเอกสารทุ กฉบั บใหผู สมั ครเขี ย นคํ ารั บ รองวา “สํ า เนาถู ก ตอง” พรอมลงลายมื อชื่ อ
กํากับไวทุกหนาของสําเนาเอกสาร
7. วิธกี ารคัดเลือก
7.1 สอบปฏิบัติ จากการทดสอบวัดทักษะทางดานคอมพิวเตอร$ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
7.2 สอบสัมภาษณ$ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
(เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑ$ในขอ 7.1)
8. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก และวัน เวลา และสถานทีส่ อบ
สํ านั กงานเศรษฐกิ จการเกษตรที่ 12 จะประกาศรายชื่ อผู มี สิ ทธิ เขาสอบคั ดเลื อก ในวั น ที่
23 มี น าคม 2563 ณ สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรที่ 12 ภายในบริ เวณสนามบิ น นครสวรรค$
ตํ า บลนครสวรรค$ อ อก อํ า เภอเมื อ งนครสวรรค$ จั งหวั ด นครสวรรค$ และจะดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ ก
(สอบปฏิ บั ติ แ ละสอบสั ม ภาษณ$ ) ในวั น ที่ 25 มี น าคม 2563 โดยสามารถดู ร ายละเอี ย ดไดในเว็ บ ไซต$
http://www.zone12@oae.go.th : ประกาศรับสมัคร หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท$ 056-803525
9. เกณฑ$การตัด สิน
ผูที่ถือว าเปนผูผ านการคัด เลือก จะตองเปนผู ที่ผ านการคัดเลือกไดคะแนนในแต ละภาค
ที่สอบไมต่ํากวารอยละ 60
10. การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
การขึ้ น บั ญ ชี ผู ผ านการคั ด เลื อก จะประกาศโดยเรี ย งลํ าดั บ จากผู ที่ ไดคะแนนรวมสู งสุ ด
ลงมาตามลํ า ดั บ กรณี ที่ มี ผู ผ านการคั ด เลื อ กไดคะแนนรวมเท ากั น จะใหผู ไดคะแนนความเหมาะสม
กับตําแหนงมากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน จะใหผูไดรับ
หมายเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูอยูลําดับที่สูงกวา
/สํานักงาน...

-3สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จะประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดเปนเวลาไมเกิน
2 ปD นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือก
ไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
11. การประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรที่ 12 จะประกาศรายชื่ อ ผู ที่ ผ านการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่
27 มีนาคม 2563 โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ภายในสนามบินนครสวรรค$
ตําบลนครสวรรค$ออก อําเภอเมืองนครสวรรค$ จังหวัดนครสวรรค$ และทางเว็ปไซต$ http://www.zone12@oae.go.th
12. การจาง
ผูที่ไดรับ การคัด เลือกจะไดรับ การจาง ตามลํา ดับในบัญ ชีผู ที่ผานการคัด เลือก ตําแหน ง
เจาหนาที่วิเคราะห$นโยบายและแผน โดยจะเริ่มปฏิบัติงาน นับถัดจากวันที่ทําสัญญาจาง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

เอกสารแนบทาย
คุณสมบัติพนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะห$นโยบายและแผน มีดังนี้
๑. สัญชาติไทย
2. อายุไมต่ํากวา 25 ปDบริบูรณ$ และไมเกิน 35 ปD
3. มีความประพฤติเรียบรอย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหนงที่รับผิดชอบ ไมเปนโรคตองหาม
หรื อ เปนอุ ป สรรคต อการปฏิ บั ติ ง าน เช น ลมบาหมู ตาบอดสี หั ว ใจผิ ด ปกติ หรื อ โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ
(มีใบรับรองแพทย$) พรอมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย$สัมพันธ$ที่ดี
4. ไมเคยตองโทษ คดี อาญาหรือจําคุก หรือถูกพิ พากษาใหเปนบุ คคลลมละลายมากอน เวนแตคดี
กระทําโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ และไมเปนบุคคลลมละลาย
5. ไมเปนผูเสพสุราเปนอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
6. สามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูวาจางกําหนดได
7. ไมเคยเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรอง ในศีลธรรมอันดี
จนเปนที่รังเกียจของสังคม
8. มีความรูดานคอมพิวเตอร$พื้นฐานเปนอยางดี
9. สามารถอาน เขียน พูด ภาษาอังกฤษพอใช
10. สามารถปฏิบัติงานราชการที่ไดรับมอบหมายในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการไดทุกกรณี
11. สามารถปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจาง
การที่ผูรับจางหรือบุคคลที่ผูรับจางมอบหมายไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนนี้ ขอหนึ่งขอใด ใหถือ
วาผูรับจางกระทําผิดขอตกลงนี้ดวย และผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกขอตกลงเสียทั้งหมดก็ได
…………………………

ใบสมัคร
พนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง เจาหนาทีว่ เิ คราะห$นโยบายและแผน
วันที่สมัคร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.

ชื่อ
นามสกุล
.
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
.
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
ตําบล
.
อําเภอ
จังหวัด
.
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน
.
ออก ณ สํานักงาน
วันทีอ่ อกบัตร
.
บัตรหมดอายุวันที่
.
ที่อยูปGจจุบันเลขที่
หมูที่
ถนน
แขวง/ตําบล
.
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย$
.
หมายเลขโทรศัพท$
โทรศัพท$มือถือ
.
สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก
.
ไดรับวุฒิการศึกษาระดับ
.
มีความรูความสามารถพิเศษ คือ
.
ขอมูลการทํางานและประสบการณ$ทาํ งานครัง้ สุดทาย
.
สถานที่
.
ตั้งแตเดือน
พ.ศ.
ถึงเดือน
พ.ศ.
.
ขอสมัครเปนพนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง
.
เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พรอมเริ่มงานตั้งแตวันที่
.
ไดแนบหลักฐานการสมัคร คือ
8.1 รูปถายขนาด 1 นิว้ จํานวน 1 รูป
8.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
8.3 วุฒิการศึกษา/ประกาศนียบัตร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
8.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
8.5 ใบรับรองแพทย$ จํานวน 1 ฉบับ
8.6 หลักฐานอื่น ๆ
.
(ลงชื่อ)
(

ผูสมัคร
)

