คำชี้แจงและเอกสำรเกีย่ วกับกำรรำยงำนตัวเข้ำรับรำชกำร
ในสังกัดสำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ
1. วันรำยงำนตัว
2. วันบรรจุเข้ำรับรำชกำร
3. กำรแต่งกำย
3.1 วันรำยงำนตัว

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมน้้าปิง ชั้น 4 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
: การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการ ชุดสีกากี แขนยาว

และติดเข็มปกเสื้อ ส้านักนายกรัฐมนตรี สวมรองเท้าหุ้มส้น
3.2 วันบรรจุเข้ำรับรำชกำร : การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการ ชุดสีกากี แขนยาว
และติดเข็มปกเสื้อ ส้านักนายกรัฐมนตรี สวมรองเท้าหุ้มส้น
4. เอกสำรที่ต้องนำมำในวันรำยงำนตัว วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564 ดังนี้
รำยกำร
สำหรับข้ำรำชกำรใหม่
1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน
3. ส้าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
พร้อมฉบับจริง
4. ส้าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
พร้อมฉบับจริง
5. ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา)
6. ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร
สด 8 หรือ สด 43
7. ส้าเนาประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว)
ส้าหรับวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
8. ส้าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของ ส้านักงาน ก.พ. พร้อมฉบับจริง
9. ส้าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส้าคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น

จำนวน

หมำยเหตุ

4 ฉบับ
2 ฉบับ
3 ฉบับ
3 ฉบับ
2 ฉบับ เพื่อใช้รับเงินเดือน
2 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

รายการ...
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รำยกำร
10. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐไว้
ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด
หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก้าหนด

จำนวน
1 ฉบับ

หมำยเหตุ

จำนวน
1 ฉบับ

หมำยเหตุ

บุคคลในครอบครัว
1.
2.
3.
4.
5.

รำยกำร
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน บิดา มารดา
คู่สมรส บุตร (ถ้ามี) อย่างละ
ส้าเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา
คู่สมรส บุตร (ถ้ามี) อย่างละ
ส้าเนาใบส้าคัญการสมรส พ่อ แม่
ส้าเนาใบส้าคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกัน)
ส้าเนาใบรับรองบุตร (ในกรณีทบี่ ิดาและมารดา
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

* ทั้งนี้ ให้ลงลำยมือชื่อ และรับรองสำเนำถูกต้อง ในสำเนำทุกฉบับ
เอกสำรที่สำมำรถนำมำยื่นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรกำหนดให้ได้รับอัตรำเงินดือนแรกบรรจุเพิ่มขึ้น
ตำมประกำศสำนักงำนทรัพยกำรน้ำแห่งชำติ ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563
1. คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมจากวุฒิที่บรรจุ และเป็นวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการท้างานที่เกี่ยวข้อง กับต้าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง โดยเป็นประสบการณ์
จากหน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชน หากท้างานในภาคเอกชนจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีการจดทะเบียน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ได้รับเงินเพิ่ม ดังนี้
ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพิ่ม 30 %
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพิ่ม 20 %
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพิ่ม 10 %
3. หนังสือรับรองความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษผลคะแนนสอบ TOEFL
หรือคะแนนอื่นที่เที่ยบกันได้ ตั้งแต่ 500 คะแนน
ระบบทะเบียน...

-3ระบบทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ http://seis.ocsc.go.th

ผู้จะเข้ารับการบรรจุจะต้องกรอกข้อมูลประวัติตนเอง ผ่าน ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ดังนี้
1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ e-mail แล้ว กด Login
2. กรอกรหัสผ่าน (โดยระบบจะส่งรหัสผ่านไปที่ e-mail หลังจาก กด Login
3. ด้าเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 7 เมษำยน 2564

หมำยเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส้านักงานเลขาธิการ
เบอร์โทร 02 554 1800 ต่อ 1078
.......................................

เครื่องหมำยแสดง
สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
แพรแถบติดหน้ำอก เหนือกระเป๋ำเสื้อด้ำนซ้ำย
กนกคอ สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(ชำยขนำดใหญ่ หญิงขนำดเล็ก)

อินทรธนู

vbo

ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงำน

7.5 เซ็นติเมตร7.

ใจดี งำมตำ

เข็มขัด

1. ป้ำยชื่อพื้นสีดำ และขอบดำไม่มีสัญลักษณ์อื่นๆ
2. แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ไม่มีคำนำหน้ำ
3. ติดที่หน้ำอก เหนือกระเป๋ำเสื้อด้ำนขวำ

ใบรำยงำนตัวเข้ำรับรำชกำร
เรียน เลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
1. ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล...........................................................
เกิดวันที่..........เดือน...................พ.ศ. ................ แขวง/ต้าบล............................................................................
เขต/อ้าเภอ...........................จังหวัด..................................สัญชาติ..............เชื้อชาติ..............ศาสนา..................
2. สถานภาพ การสมรส  โสด  แต่งงาน  อื่นๆ
3. ชื่อคู่สมรส................................................สกุลเดิม............................................อาชีพ...........................................
4. ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา.............................................................อาชีพบิดา....................................................................
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา.........................................................อาชีพมารดา................................................................
5. ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่สามารถติดต่อกันได้ คือ บ้านเลขที่.....................หมู่...............ตรอกหรือซอย...................
ถนน...................................แขวง/ต้าบล...............................................เขต/อ้าเภอ...............................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์..............................................
6. อุปสมบท ณ วัด.................................................................เมื่อ..............................................................................
7. รับราชการทหารหรือต้ารวจประจ้าการสังกัด........................................................................................................
เมื่อ................................................................ปลดเมื่อ..........................................................................................
8. ความรู้พิเศษ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
9. ประวัติการท้างานที่อื่นมาก่อน (หน่วยงาน ต้าแหน่ง ระยะเวลา).........................................................................
................................................................................................................................. ............................................
10. สอบได้ในต้าแหน่ง .............................................................................................................................................
ล้าดับที่.............................ประกาศขึ้นบัญชีเมื่อ.................................................................................................
11.ข้าพเจ้าจะมาปฏิบัติงานและรับการบรรจุในต้าแหน่งดังกล่าว ในวันที่................................................................
ตามทีส่ ้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติก้าหนด หากข้าพเจ้าไม่มารับการบรรจุเข้ารับราชการตามวันดังกล่าว
ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิการบรรจุเข้ารับราชการและถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชี
ในการสอบครั้งเดียวกันด้วย
12.ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)......................................................
(.........................................)
ผู้รายงานตัว
......../...................../.......

