(สําเนา)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
-----------------------------------ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 และหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวั น ที่ 11
ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
- ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
2. จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็น ...

-2(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้ าที่ สํ าหรับ ผู้มีลัก ษณะต้องห้ ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้ มีสิ ทธิสมั คร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็น
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับ พระภิ กษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้ า
สอบแข่ งขัน เพื่ อบรรจุ บุ ค คลเข้ ารับ ราชการได้ ทั้ งนี้ ตามหนั งสื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐมนตรี ฝ่ ายบริ หาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538
4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
4.2.1 ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ หรื อ สาขาวิ ช าบริ ห ารรั ฐ กิ จ
(รัฐประศาสนศาสตร์) และ
4.2.2 เป็ น ผู้ ส อบผ่ า นการวั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไปของสํ า นั ก งาน ก.พ.
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่ ว ไปของสํ า นั ก งาน ก.พ. ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู ง กว่ า เมื่ อ สอบผ่ า นการวั ด ความรู้ ค วามสามารถ
ที่ ใช้ เฉพาะตํ าแหน่ ง แล้ ว จะต้ อ งสมั ค รสอบเพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ วไปของสํ านั ก งาน ก.พ. ระดั บ
ปริญญาตรี ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะจัดสอบให้เฉพาะส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ (ภาค ก. พิเศษ) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
5. การรับสมัครสอบ ...

-35. การรับสมัครสอบ
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 5
ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้ โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 ภายในเวลาทําการของธนาคาร
และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้ งนี้ การรับ สมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
5.3 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ
6. เงื่อนไขการสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
6.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญ ญาบัตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์
6.3 ผู้สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว
จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ซึ่งสํานักงาน ก.พ.
จัด สอบให้ เฉพาะส่ ว นราชการต่ าง ๆ ที่ เปิ ด สอบแข่ งขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ ารั บ ราชการ (ภาค ก. พิ เศษ)
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
๖.๔ การสมัครสอบ...

-46.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือ ว่าผู้สมัครเป็ นผู้ลงลายมื อชื่อ และรับรอง
ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
6.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับ สมัครสอบ หรือเป็ นเอกสารปลอม กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัค รสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครยื่น
เอกสารปลอม กรมส่งเสริมการเกษตร จะดําเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย
ในกรณีที่เลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานที่ใช้แสดง
ตนในการเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ ย วกั บ การสอบในวั น ที่ 13 ธั น วาคม 2562 ทางเว็ บ ไซต์ https://doae.thaijobjob.com หั ว ข้ อ
“การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
8.1 สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
2. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร นโยบายสําคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ การจัดทํายุทธศาสตร์ การจัดทําแผนงานและโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ
การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามประเมินผล
๓. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการ
เปลี่ ย นแปลงเงิ น จั ด สรร พ.ศ. 2562 ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการและ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทาง
การดําเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8.2 สอบ ...
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8.2 สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
กรมส่งเสริมการเกษตรจะทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
ประสบการณ์ ท่ วงที วาจา อุ ปนิ สัย อารมณ์ ทั ศ นคติ การปรับ ตั วเข้ากั บผู้ ร่วมงาน สังคม และสิ่ งแวดล้ อม
ความคิ ด ริเริ่ม สร้ างสรรค์ ปฏิ ภ าณไหวพริบ บุ ค ลิ ก ภาพและพฤติ ก รรมของผู้ ส อบแข่งขั น เพื่ อ ให้ ได้ บุ ค คล
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
กรมส่งเสริมการเกษตรจะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน
และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบ
ผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใช้ เฉพาะตํ า แหน่ ง และสอบผ่ า นการวั ด ความรู้
ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า แล้ว
9. หลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
9.2 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 5 ธันวาคม 2562
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
๙.๓ สํ าเนาหนั งสื อ รั บ รองผลการสอบผ่ า นการวั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไปของ
สํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จํานวน 1 ฉบับ
กรณีที่ผู้สมัครสอบใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี จะต้องแนบหลักฐานการศึกษาระดับที่สูงกว่าด้วย
๙.๔ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน ฉบั บ จริ ง และสํ า เนาภาพถ่ า ยบั ต รดั ง กล่ า ว
จํานวน 1 ฉบับ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
๙.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคั ญ การสมรส ใบเปลี่ยนชื่ อ นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ
๙.6 เอกสารทางทหาร เช่ น หนั งสื อ สํ าคั ญ (แบบ สด.8) และสมุ ด ประจํ าตั วทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสําคัญ (แบบ สด.9) สําหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43)
9.7 ใบรับรอง ...
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กับตําแหน่ง และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการศึกษาและเอกสารการสมัครสอบมีคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะต้องได้คะแนน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลําดับคะแนนรวม
ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง
จากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับ
ที่ดีก ว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขัน
จากน้อยไปมาก
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ส อบแข่ งขั น ได้ จะได้ รับ การบรรจุ แ ละแต่งตั้ งตามลําดับ ที่ ในบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขัน ได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
13. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
กรมส่งเสริมการเกษตรไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรมส่งเสริม ...
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ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

กุลฤดี พัฒนะอิ่ม
(นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
คฤ

สําเนาถูกต้อง
คมกฤช อุทะโก
(นายคมกฤช อุทะโก)
ผู้อํานวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร

ช ร่าง/พิมพ์/

ตรวจ
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ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน พิ จารณา เสนอแนะ
เพื่อประกอบกําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และโครงการต่าง ๆ จัดทําเอกสารรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิ เคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ เศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนํามาสรุปประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ
แผนงาน และโครงการด้านส่งเสริมการเกษตร
(2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตร การพัฒนาการเกษตร
ในระดับจังหวัด ภาค ประเทศ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเมือง เพื่อจัดทํานโยบาย แผนงาน
โครงการด้านการส่งเสริมการเกษตร
(3) เสนอข้อคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร แผนการปฏิบัติงาน
แผนงาน โครงการ และมาตรการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร
(5) วางระบบและดํ าเนิ น การให้ ค วามช่ วยเหลื อแก่เกษตรกรที่ ป ระสบภั ยธรรมชาติ
ด้านพืชผลการเกษตร
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํ างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ างานของหน่ ว ยงาน
ในประเด็นทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การบริหาร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํ างานร่ว มกั น ทั้ งภายในและภายนอกที ม งาน หรื อ งานทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด
(2) ชี้ แจงและให้ รายละเอียดเกี่ ยวกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จจริงเกี่ยวกั บ แผนงาน โครงการ
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการเกษตร แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ในการดําเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประสานและจัดการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ และถ่ ายทอดความรู้เกี่ ยวกับ การวางแผนงาน โครงการ นโยบายและ
แนวทางส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น
(2) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ติดตามและประเมินผล เป็นต้น
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