ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราฃการพลเรือนสามัญ
เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕: ที่ นร ๑๐๐๖/ว๗
ลงวันที่ ๖ มีน าคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑ ๐ ๐ ๖ /ว๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถ ุน ายน ๒๕๕๒ ที่ นร ๑ ๐ ๐ ๖ /ว๑๐ ลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ย วกับ คุณ สมบัต ิข องผู้ท ี่จ ะเข้า รับ การคัด เลือ ก และหลัก เกณฑ์ว ิธ ีก ารพิจ ารณาคัด เลือ กบุค คลเข้า รับ
การประเมิน บุค คลเพื่อ แต่ง ตั้ง ข้า ราขการให้ด ำรงตำแหน่ง ประเภทวิข าการระดับ ชำนาญการพิเศษลงมา
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาขีพของข้าราขการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินผลงานของ
บุคคลในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ นั้น
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้าย
มาดำรงดำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ดังนี้
๑.

ตำแหน่ง ว่า ง ท ี่ร ับ สมัค รคัด เลอกเพื่อ ย้า ยมาดำรงตำแหน่ง ประเภทวิช าการ ระดับ

ชำนาญการพิเศษ
สังกัด (ตามกฎกระทรวง)
สำนักงาบเลขาบุการกรม
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
ส่วนนโยบายและแผนการเกษตร
ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร
(ปฏิบัติงานที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนา
ระบบ,โลจึสติกส์ด้านการเกษตร)
ส่วนนโยบายและแผนการเกษตร
(ปฏิบัติงานที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร)

ตำแหน่ง
เลขที่

โเอตำแหน่ง

ระดับ

๘๑

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการพิเศษ

๕๙๑ นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
๔๙๔ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

๕๐๙ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

กองนโยบาย...

-๒สังกัด (ตามกฎกระทรวง)
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (ต่อ)
ส่วนนโยบายและแผนการเกษตร
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ส่วนองค์การการค้าโลกและพหุภาคี
ศูนย์สารสบเทศการเกษตร
ส่วนสารสนเทศการผลิตพืขสวน
ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
ส่วนสารสนเทศฟ้จจัยการผลิตและราคา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
(ปฏินัติงานที่ส่วนวิจัยและประเมินผล)

ตำแหน่ง
เลชที่

ที่อตำแหน่ง

ระดับ

(£๒๗ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
๕๖๗ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
๕๔๖ นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
๑๗๙
๒๒๕
๒๓๗

นักวิชาการสถิติ
นักวิชาการสถิติ
นักวิชาการสถิติ

ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ

๓๒๘ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘
ส่วนสารสนเทศการเกษตร

๔๓๙ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙
ส่วนวิจัยและประเมินผล

๔๖๒

นักวิชาการสถิติ

ชำนาญการพิเศษ

๕๙๓

เศรษฐกร

ชำนาญการพิเศษ

๖๒๐

เศรษฐกร

ชำนาญการพิเศษ

๖๖๖

เศรษฐกร

ชำนาญการพิเศษ

๖๖๗

เศรษฐกร

ชำนาญการพิเศษ

๖๗๒

เศรษฐกร

ชำนาญการพิเศษ

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืซไร่นา
(ปฏิษัติงานที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืขสวน
(ปฏิบ้ตงานที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชนํ้ามันและพืช
ตระกูลถั่ว)
ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
(ปฎิบตงานที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชนํ้ามันและพืช
ตระกูลถั่ว)
ส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยีและฟ้จจัยทางการเกษตร
(ปฏินัติงานที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง)
ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
(ปฏินัติงานที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน
และประกันภัยสินค้าเกษตร)

๒. คุณสม•บต...

-๓๒. คุณ สมบัต ิของผู้สมัครเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งประเภทวิข าการ ระคับ
ข้าบาญการพเศษ
๑) เป็นข้าราฃการพลเรือนในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒) ดำรงตำแหน่งประ๓ทวิขาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
๓) มีคุณสมบ้ตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา

นักวิขาการสถิติ

เศรษฐกร

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิขาเศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิฃาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรม
ศาสตร์ ทางประขากรศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ทุกสาขาวิขา

๔) ดำรงตำแหน่ง ในสายงานทีจ ัด ไว้ใ นกลุ่ม ตำแหน่ง เดีย วกัน กับ ตำแหน่ง ที่จ ะสมัค ร
หากไม่ได้จัดไว้ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน เป็นอำนาจของคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาต่อไป
การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประ๓ ทวิขาการใบสำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
กลุ่มที่ ๔
กลุ่มที่ ๖
๑. นักวิเคราะห์
นักวิขาการ ๑. นักทรัพยากรบุคคล นิติกร ๑. นักวิขาการเงิน
บรรณารักษ์
นโยบายและแผน คอมพิวเตอร์ ๒. นักประซาสัมพันธ์
และบัญชี
๒. เศรษฐกร
๓. นักจัดการงานทั่วไป
๒. นักวิขาการตรวจสอบ
๓. นักวิขาการสถิติ
ภายใน
๓. นักจัดการงานทั่วไป
เอกสารที่ยื่นประกอบการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
๑) แบบการย้าย (เอกสารหมายเลข ๗)
๒) ข้อเสนอแนวคิด/วิธีก ารเพื่อ พัฒ นางาน หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน
๑ เรื่อง โดยต้องเป็น ข้อเสบอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒ นางาบๆ ใบตำแหน่งที่สมัคร (เอกสารหมายเลข ๔)
๓.

๔. การรับสมัคร
ผู้สมัครยื่นเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการดัดเลือกด้วยตนเองในวัน และเวลาราขการ
หรือ ส่งเอกสารสมัค รเข้ารับ การคัด เลือ กทางไปรษณีย ์ด ่ว นพิเศษ (EMS) ตำแหน่งละ ๗ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ‘ชุด
และสำเนา ๖ บุด) หากสมัครหลายตำแหน่งให้ยื่นเอกสารเป็นรายตำแหน่ง ไปยังส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
เลขานุก ารกรม ตั้งแต่บัด นี้เป็น ต้น ไป ถงวับที่ ๑ ๑ กัน ยายน ๒๔๖๓ ภายใบเวลา ๑๖.๓๐ บ. กรณีส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ด ่วนพิเศษ (EM5) จะถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงรับเป็นสำคัญ อนึ่ง เอกสารสมัคร
ที่ส่งภายหลัง...

ที่ส ่ง ภายหลัง วัน ปีด รับ สมัค ร หรือ ส่ง เอกสารไม่ค รบถ้ว น หรือ ตรวจสอบพบว่า มีค ุณ สมบัต ิไ ม่ค รบถ้ว น
ตามที่ก ำหนด สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร ขอสงวนสิท ธิท ี่จ ะไม่พ ิจ ารณา ทั้ง นี้ สามารถดาวน์โ หลด
แบบฟอร์มได้ที่ Drive T>การเจ้าหน้าที่> รับสมัครคัดเลือก (ระดับขำนาญการพิเศษ)
๕. ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรจะประกาศรายซื่อ ผู้ส มัค รเข้า รับ การคัด เลือ กข้า ราชการ
พลเรือนสามัญ เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งประ๓ ทวิขาการ ระดับ ขำนาญการพิเศษ ทางเว็บไซต์ www.oae.go.th
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่
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สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

1/ ' (บายระพภัทร์ จันทรศรืวงศ์)
เลขาธิการสำนักงาบเศร'ษฐกิจการเกษศร

แบบการย้าย

เรกลา!หมายเลข ๗

๑. ขื่อ...............................................................................................................................................
๒. ตำแหน่ง (นิจ จุบ ัน )........................................................................................ ตำแหน่งเลขที่.
ฝ่าย / กลุ่ม /ส่ว น.......................................................................................................................
สำนัก / ศูนย์ / กอง /สศท..............................................................................กรม..................
ดำรงตำแหน่งนิจจุบันเมื่อ.........................................................อัตราเงินเดือนนิจจุบัน...........
๓. ขอประเมินเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง.............................................................. ตำแหน่งเลขที่
ฝ่าย / กลุ่ม / ส่วน.......................................................................................................................
สำนัก / ศูนย์ /กอง /สศท................................................................................ กรม.................
๔. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. ๗)
เกิด เมื่อ วัน ที.่ ............. เดือ น............................. พ.ศ.......................
อายุราขการ...............ป .ี ......................เดือน
๔. ประวัติการศึกษา
คุณ วุฒ ิและวิขาเอก..................................ปีท ี่สำเร็จการศึกษา.................................. สถาบัน..
(ปริญญา / ประกาศนียบัตร)...................................................................................................
๖. ใบอนุญาตประกอบวิขาขีพ (ถ้ามี) (ขื่อใบอนุญาต.......................................................................................................)
วันออกใบอนุญาต............................................................วันหมดอายุ............................................................................
๗. ประวัติการรับราขการ (จากเริ่มรับราขการจนถึงนิจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ และการเลื่อนเงินเดือน
๓ รอบการประเมินที่ผ่านมา)
วันเดือนปี
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
สังกัด

๘. ประวัติการ!!กอบรมหรือดูงาน
ปี

ระยะเวลา

หลักสูตร

สถาบัน

๙. หน้าที่ความรับผิดฃอบของตำแหน่งที่จะย้าย
๑๐. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ผ่านมา (โดยสรุป).
(๑).......................................................

(๒)............................................................

(๓)........................................................
(ลงซื่อ).........................................................(ผู้ขอรับการประเมิน)

(.................................................................................. )

(ตำแหน่ง).........................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

(ลงซื่อ).
ตำแหน่ง..................................
(วับที่)............/ ................/.

เอกสารหมายเลข ๕
ข้อเสนอแนวคิด / วฐการ เพื่อพัพนางาน หรอปรับTJ^ ไหมประสิทรภาพมากขี้น
ขื่อ........................................................................................................................................................................
เพื่อประกอบการย้ายมาดำรงตำแหน่ง.....................................................................................ตำแหน่งเลขที่
สำนัก / ศูนย์ / กอง / สศท...............................................................................................................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
หลักการ และเหตุผล....................................................................................................................

ข้อเสนอ / แนวคิด (แผนงาน / โครงการ / ที่ผู้ประเมินจะพัฒนางาน).

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลงขื่อ......................................................

(.............................................................................. )
ผู้เสนอแนวคิด

.............. / ............................. / ...............

