
 
 

         (สําเนา) 
              

  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร  
                    เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
                             ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
        ------------------------------------ 
 

  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ . ท่ี นร 1004/ว 17 ลงวันท่ี 11 
ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ตําแหน่งท่ีจะบรรจแุละแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ 
-   ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ท้ังน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งท่ี 3/2554 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2554  
 

2. จํานวนตําแหน่งว่างท่ีจะบรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา 
  

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 
           (4) เป็น ...
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(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(9)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม 

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น  
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ 

ตามกฎหมายอ่ืน 
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6)  

(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเม่ือพ้นจากการเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 
มีนาคม 2538 

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังน้ี  
4.2.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืน ท่ี เทียบได้ ในระดับ เดียวกัน                 

ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ              
(รัฐประศาสนศาสตร์) และ 
                                 4.2.2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ .  
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า  
                                 กรณีท่ีผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปของสํานักงาน  ก .พ . ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เม่ือสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ 
ท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับ               
ปริญญาตรี ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. จะจัดสอบให้เฉพาะส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเปิดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ (ภาค ก. พิเศษ) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

5.  การรับสมัครสอบ ... 
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5. การรับสมัครสอบ 
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน – 5  

ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามข้ันตอนดังน้ี 
(1) เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ” 
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ระบบจะกําหนด 

แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้ โดยอัตโนมัติ 
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ 

หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะน้ัน ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล   
 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 

5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 ภายในเวลาทําการของธนาคาร 
และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ท้ังน้ี การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียม 
ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

5.3 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 330 บาท ซ่ึงประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

         ท้ังน้ี เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
5.4 ผู้สมัครท่ีชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด 

เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ 
 

6. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
6.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ

ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 ท้ังน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน
เป็นเกณฑ์ 

6.3 ผู้สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า  
                                 กรณีท่ีผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เม่ือสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว 
จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ซึ่งสํานักงาน ก.พ. 
จัดสอบให้เฉพาะส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเปิดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ) 
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 

๖.๔ การสมัครสอบ... 



- 4 - 
  

 
6.4 การสมัครสอบตามข้ันตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง 

ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ . 2544  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ี
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซ่ึงผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรง หรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเป็นเอกสารปลอม กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ท้ังน้ี ในกรณีผู้สมัครย่ืน
เอกสารปลอม กรมส่งเสริมการเกษตร จะดําเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย 

                            ในกรณีท่ีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานท่ีใช้แสดง
ตนในการเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 
  

7. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
                            กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบในวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวข้อ          
“การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 
 

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
8.1 สอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)    

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
     1.  ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 
    2.  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร นโยบายสําคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ การจัดทํายุทธศาสตร์ การจัดทําแผนงานและโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ 
การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามประเมินผล 
    ๓.  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ .ศ . 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    4.  ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทาง
การดําเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
            8.2 สอบ ... 



- 5 - 
  
 

8.2 สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                                 กรมส่งเสริมการเกษตรจะทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการ 
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคล 
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง  
     กรมส่งเสริมการเกษตรจะทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน 
และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง ท้ังน้ี ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบ
ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า แล้ว 
  

9. หลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
9.1 ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม 

แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
9.2 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 

ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 
 ท้ังน้ี ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดน้ัน 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
                           ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือ 
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  
ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 

                      ๙.๓  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของ 
สํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จํานวน 1 ฉบับ   
                                 กรณีท่ีผู้สมัครสอบใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับท่ีสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะต้องแนบหลักฐานการศึกษาระดับท่ีสูงกว่าด้วย 
                           ๙ .๔   บั ตรประจําตัวประชาชน  ฉบับจริ ง และสํ าเนาภาพ ถ่ายบัตรดั งก ล่าว  
จํานวน 1 ฉบับ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 

๙.๕  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ในกรณี  
ช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ 

๙.6  เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจําตัวทหาร
กองหนุนประเภทท่ี 1 หรือใบสําคัญ (แบบ สด.9) สําหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทท่ี 2 หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) 
 
            9.7 ใบรับรอง ... 
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๙.7  ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสอบเพ่ือวัดความเหมาะสม 

กับตําแหน่ง และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซ่ึงได้แก่ 
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
- โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
                            สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันท่ี 
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร  
 

                            อน่ึง กรณีท่ีตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการศึกษาและเอกสารการสมัครสอบมีคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่ได้รับการประกาศข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการบรรจุ
และแต่งต้ัง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

10.  เกณฑ์การตัดสิน 
                           ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง จะต้องได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๖๐ ท้ังน้ี ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย  
 11.  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
         กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลําดับคะแนนรวม 
ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง
จากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับ
ที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขัน 
จากน้อยไปมาก 
            การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันประกาศ 
ข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ในคร้ังน้ีเป็นอันยกเลิก    
 

12.   การบรรจุและแต่งตั้ง 
                 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

 โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 
 

13.    การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 

ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน  
 
               กรมส่งเสริม ... 
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  กรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค 
ดังน้ัน หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้ 
โปรดอย่าได้หลงเช่ือ และแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย  
 

       ประกาศ ณ วันท่ี  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
        คฤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช  ร่าง/พิมพ์/             ตรวจ 
 

 

สําเนาถูกต้อง 
 

คมกฤช อุทะโก 
 

(นายคมกฤช  อุทะโก) 
ผู้อํานวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 1 
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

(ลงนาม)               กุลฤดี  พัฒนะอิ่ม 
 

      (นางกุลฤดี  พัฒนะอ่ิม) 
       รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
        อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี  7  พฤศจิกายน 2562) 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ              
เพ่ือประกอบกําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
และโครงการต่าง ๆ จัดทําเอกสารรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ

การเมือง และสังคม ท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
แผนงาน และโครงการด้านส่งเสริมการเกษตร 

(2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตร การพัฒนาการเกษตร
ในระดับจังหวัด ภาค ประเทศ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเมือง เพ่ือจัดทํานโยบาย แผนงาน 
โครงการด้านการส่งเสริมการเกษตร 

(3) เสนอข้อคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร แผนการปฏิบัติงาน 
แผนงาน โครงการ และมาตรการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล และกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

(4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร 

(5) วางระบบและดําเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรท่ีประสบภัยธรรมชาติ 
ด้านพืชผลการเกษตร 

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน 

ในประเด็นทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การบริหาร ท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย
หรือโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หรืองานท้ังในและ 

ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามกําหนด 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ 

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการเกษตร แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมาย 

(3) ประสานและจัดการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 
4. ด้านการบริการ 

(1) เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการวางแผนงาน โครงการ นโยบายและ 
แนวทางส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น 

(2) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย 
ติดตามและประเมินผล เป็นต้น 

 
----------------------------- 


