ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะดำเนิน การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการ
ในตำแหน่ง นัก วิเ คราะห์น โยบายและแผนปฏิบ ัต ิก าร ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่ง นัก วิเคราะห์น โยบายและแผนปฏิบ ัต ิก าร อัต ราเงิน เดือ นระหว่า ง ๑๗1๕๐๐ ๑ ๙ 1๒๕๐ บาท ทั้งนี้ เป็น ไปตามประกาศสำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร เรื่อง กำหนดบีจ จัย หลัก เกณฑ์
วิธ ีก าร และเงื่อนไข เพื่อ กำหนดอัต ราเงิน เดือ นสำหรับ คุณ วุฒ ิท ี่ ก.พ. รับรอง เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน ๘ ตำแหน่ง

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะผู้ป ฏิบ ัต ิง านระดับ ต้น ที่ต ้อ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการทำงาน ปฏิบัต ิงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห์น โยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑.

ด้านการปฏิบัติการ

๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลนโยบายชองรัฐบาล และของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สถานการณ์เศรษฐกิจ การเกษตร การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรของประเทศไทย เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดและจัดทำข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ
แผนงาน โครงการทางเศรษฐกิจการเกษตร
๒) จัด ทำนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการให้ส อดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ
แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายชองรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
๓) ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายชองรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
๔) ติด ตามผลดำเนิน การภายใต้ย ุท ธศาสตร์ช าติ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับ
ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนปฏิร ูป ประเทศ แผนแม่บ ทภายใต้ย ุท ธศาสตร์ช าติ แผนปฏิบ ัต ิร าชการชองกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และโครงการภายใต้น โยบายที่ส ำคัญ ของรัฐ บาลที่เกี่ย วข้อ งกับ ภาคการเกษตร เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประเทศ
๒. ด้านการวางแผน...

๒
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานของหน่ว ยงานและร่ว มดำเนิน การวางแผนการทำงานของ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเฟ้าหมาย

๓. ด้านการประสานงาน

๑) ประสานการทำงานร่ว มกัน ทั้ง ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่ว ยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธิ้ตามที่กำหนดไว้
๒) ขี้แ จงและให้ร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง ด้านนโยบาย มาตรการ
แผนงาน และโครงการด้านการเกษตรแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๑) เผยแพร่ และถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ด ้านการจัด ทำนโยบาย มาตรการ แผนงาน
โครงการพัฒนาด้านการเกษตร และด้านเศรษฐกิจการเกษตร
๒) ให้ค ำปรึก ษา แนะนำ ตอบบีญ หา และขี้แจงเรื่อ งต่างๆ เกี่ยวกับ ด้านนโยบาย
มาตรการ แผนงาน โครงการพัฒนาด้านการเกษตร และด้านเศรษฐกิจการเกษตร

๔. คุณสม'บติฃองผู้มืสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ส มัค รสอบต้อ งมืค ุณ สมบัต ิท ั่ว ไป และไม่ม ืล ัก ษณะต้อ งห้า มตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญ ญ้ติระเบียบข้าราขการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มืส้ญชาติไทย
(๒) มือายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เบีน ผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประขาธิป ไตยอัน มืพ ระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบรืสุทธึ๋ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็น คนไร้ค วามสามารถ คนเสมือ นไร้ค วามสามารถ คนวิก ลจริต หรือ
จิตฟ้นเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๔) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดขอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็น ผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพ ากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็น ผู้เคยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจากรัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคย...

๓

(๙) เป็น ผู้เคยถูก ลงโทษให้อ อกหรือ ปลดออก เพราะกระทำผิด วิน ัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็น ผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิด วิน ัย ตามพระราชบัญ ญัต ิน ี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็น ผู้เคยกระทำการทุจ ริต ในการสอบเข้า รับ ราชการหรือ เช้าปฏิบ ัต ิง าน
ในหน่วยงานชองรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม 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) ผู้น ั้น ต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกิน สามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็น กรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งชันได้ แต่จะมีสิท ธิได้รับ บรรจุเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่สอบแข่งชัน ได้ต่อเมื่อพ้น จากการเป็น
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งชัน
เพื่อบรรจุบ ุคคลเข้ารับ ราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริห าร ที่ นว ๘๙/๒๔๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ชองคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
๑) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาชาวิช าเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ สาชาวิชา
เกษตรศาสตร์ ทางพัฒ นาการเกษตร หรือ ทางพัฒ นาการเกษตรและการจัด การทรัพ ยากร หรือ ทางพัฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์อ ุต สาหกรรมเกษตร หรือ ทางการจัด การเทคโนโลยีอ ุต สาหกรรมเกษตร หรือ ทางการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร หรือ สาขาวิชาการจัดการ ทางโลจิสติกส์
๒) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท
ชองสำนักงาน ก.พ.

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๖๔
ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com เสือกหัวข้อ “สมัครสอบ’’และเลือกหัวข้อ
รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัต ิตามขั้น ตอนที่ก ำหนด ระบบจะ
กำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิม พ์แ บบฟอร์ม การชำระเงิน ลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผ่น หรือ
บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแกไชข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒ นำแบบฟอร์ม...

๕.๒ นำแบบฟอร์ม การชำระเงิน ไปชำระเงิน ค่า ธรรมเนีย มในการสมัค รสอบเฉพาะที่
เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ซื่อบัญชี “ค่าสมัครสอบแข่งขันสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร” ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ภายในวันและเวลาทำการ
ของธนาคาร และให้เก็บเอกสารการขำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม'จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสัน
๕.๔ ผู้ส มัค รที่ช ำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับ เลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการขำระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของ
การขำระเงินได้ภายหลังการขำระเงิน ๑ วัน และเมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบแล้ว
สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”
อนึ่ง การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๖.๒ ผู้ส มัค รสอบจะต้องเป็น ผู้ม ีวุฒ ิก ารศึก ษาตรงตามคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้อ งเป็น ผู้ส ำเร็จ การศึก ษาและได้ร ับ การอนุม ัต ิจ ากผู้ม ีอ ำนาจอนุม ัต ิ
ภายในวัน ปิด รับ สมัค รสอบ คือ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้ง นี้ การสำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร
ขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๓ การสมัค รสอบตามขั้น ตอนข้างต้น ถือ ว่า ผู้ส มัค รเป็น ผู้ล งลายมือ ซื่อ และรับ รอง
ความถูก ต้อ งของข้อ มูล ดัง กล่า ว ตามพระราชบัญ ญัต ิว ่า ด้ว ยธุร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
และที่แ กไขเพิ่ม เติม ดังนั้น หากผู้ส มัค รจงใจกรอกข้อ มูล อัน เป็น เท็จ อาจมีค วามผิด ฐานแจ้ง ความเท็จ ต่อ
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้อ งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตามที่กำหนด
ในประกาศรับ สมัค ร ในกรณีท ี่ม ีค วามผิด พลาดอัน เกิด จากผู้ส มัค รสอบ หรือ ตรวจพบว่าเอกสารหลัก ฐาน
ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร จะถือ ว่า ผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ข าดคุณ สมบัต ิใ นการสมัค รสอบครั้ง นี้ม าตั้ง แต่ต ้น และจะไม่ค ืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

๗. การประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรจะประกาศรายซื่อ ผู้ส มัค รสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบีย บเกี่ย วกับ การสอบในวัน ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บ ไซต์ส ำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร
https://oae.thaijobjob.com หัว ข้อ “การประกาศรายซื่อผู้ส มัค รสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
๘. หลักสตร..

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐
คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับ ยุท ธศาสตร์ข าติ แผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนปฏิรูป
ประเทศที่เกี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาภาคการเกษตร นโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิจ ภาคเกษตรของประเทศ
และการเกษตรระหว่างประเทศ
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผนเซิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน โครงการ
ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรของประเทศ และการติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
(๓) ความรู้เกี่ย วกับ การวิเคราะห์เ ศรษฐกิจ การเกษตร และการบริห ารจัด การ
สินค้าเกษตรทั้งระบบ
(๔) ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(๔) ทักษะภาษาอังกฤษ การเขียน การแปลความ ตีความ สรุปความ อ่านจับประเด็น
จากบทความภาษาอังกฤษ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทำงาน ประสบการณ์ พ่ว งทีว าจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศ นคติ การปรับ ตัว เข้า กับ ผู้ร ่ว มงาน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อ'ให้1ด้
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งก่อน
และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

๙. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ
๙.๑ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
(๑) ใบสมัครที่พ ิมพ์จากอิน เทอร์เน็ต ติดรูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๔ นิ้ว และลงลายมือซื่อในใบสมัครให้ครบล้วน
(๒) สำเนาปริญ ญาบัต ร และสำเนาระเบีย นแสดงผลการศึก ษา (Transcript of
Records) ที่แ สดงว่าเป็น ผู้ม ีค ุณ วุฒ ิก ารศึก ษาตรงตามประกาศรับ สมัค ร โดยต้อ งสำเร็จ การศึก ษาและได้ร ับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปีดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดนั้น จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้อ งสำเร็จ การศึก ษาและได้ร ับ การอนุม ัต ิจ ากผู้ม ีอ ำนาจอนุม ัต ิ ภายในวันปีดรับสมัคร คือ
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ในกรณีท ี่ไ ม่ส ามารถนำหลัก ฐานการศึก ษาดังกล่าวมายื่น พร้อ มใบสมัค รสอบไต้
ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปีดรับสมัครมายื่นแทน
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) หลักฐานอื่น ๆ เข่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนซื่อตัว-นามสกุล หรือใบเปลี่ยน
คำนำหน้านาม (ในกรณี ซื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
สำเนาหลักฐาน...

๖

สำเนาหลักฐานที่ยื่นประกอบใบสมัครทุกแผ่น ตามข้อ (๒) ถึง (๔) ให้ผู้สมัครเขียน
คำรับ รองว่า “สำเนาถูก ต้อ ง” และลงลายมือ ซื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัว สอบ กำกับไว้มุมบน
ด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกแผ่น
ทั้งนี้ใ ห้เปีน หน้าที่ข องผู้ส มัค รสอบที่จ ะต้อ งตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานการสมัค ร
ให้ถูก ต้อ งครบถ้วนตามที่ส ำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลัก ฐาน
และเอกสารที่ต ้อ งยื่น พร้อ มใบสมัค รสอบไม่ค รบถ้ว นหรือ ไม่ถ ูก ต้อ ง หรือ ไม่เป็น ไปตามประกาศรับ สมัค ร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาทั้งแต่ต้น จะ'ไม่มีสิทธิ
เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งทั้งและเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสัน
๙.๒ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(๑) ใบรับ รองแพทย์ซ ึ่งออกให้ไ ม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น โรคต้อ งห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
-โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
-โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นขัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
(๒) หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท
ของสำนักงาน ก.พ.
(๓) เอกสารทางทหาร เข่น หนังสือสำคัญทางทหาร (แบบ สด.๘) ที่ใซ้ประกอบกับ
สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๙) สำหรับทหารกองเกินและทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจำการ อายุร ะหว่าง ๑๗ - ๒๐ ปี หรือ ผู้ท ี่อ ยู่ร ะหว่างการผ่อ นผัน อายุไม่เกิน ๒๖ ปี
บริบูรณ์ หรือหนังสือรับ รองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน ข้าราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด. ๔๓)
แล้ว แต่ก รณี จำนวน ๒ ฉบับ กรณีท ี่ผ ู้ส มัค รสอบแข่ง ขัน อยู่ร ะหว่า งได้ร ับ หมายเรีย กให้ต รวจเลือ กเข้า รับ
การเกณฑ์ทหารก็ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารดังกล่าว

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงหลักวิขาการวัดผล
(§)(§).

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๑๑.๑ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงตาม
ลำดับ คะแนนรวมของผู้ส อบผ่า นการสอบแข่ง ขัน เพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ใ ข้เ ฉพาะตำแหน่ง
และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มืคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่'ได้
คะแนนการสอบแข่ง ขัน เพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง มากกว่าเป็น ผู้อ ยู่ใ นลำดับ ที่ด ีก ว่า ถ้าได้คะแนน
การสอบแข่ง ขัน เพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เท่า กัน อีก ให้เรีย งลำดับ ตามเลขประจำตัว สอบแข่ง ขัน
จากน้อยไปมาก
๑๑.๒ การขึ้นบัญชี...

๑๑.๒ การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ จะขึ้น บัญ ชีไ ว้เป็น เวลาไม่เกิน ๒ ปี นับ ตั้งแต่
วันขึ้นบัญชี แต่ถ้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้จ ะได้ร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ตามลำดับ ที่ใ นบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เป็น ระยะเวลาไม่น ้อ ยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนไปส่วนราชการอื่น
เว้นแต่จะลาออกจากราชการ

๑๓. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขับได้ที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร ดำเนิน การสอบแข่ง ขัน ด้ว ยความเสมอภาค โปร่งใส
และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผ ู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่ว ยเหลือ ให้ท ่านเป็น ผู้ส อบแช่ง ขัน ได้ใ นการสอบครั้ง นี้
หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ f / มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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