ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้[นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรือง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น
บัด นี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายซื่อผู้สอบแข่งขันได้
และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังรายซื่อแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า
๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันไดํใข้ไดํไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ล้ามีการสอบแข่งขัน
ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิก
๒. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ล้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรกำหนด
๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งที่สอบได้
๒.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
แต่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้แจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้าตามประกาศรับสมัครสอบแล้วว่าไม,รับโอน ผู้นั้น
จึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
๒.๕ ในกรณีที่มีส่วนราชการอื่นขออนุมัติคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ จากบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ตามประกาศขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ หากส่วนราชการนั้นได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ใด้รับ
การคัดเลือกและผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าวได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับ
การคัดเลือกแล้ว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะคัดซื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้
๓. หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิ
ที,ยืนสมัครสอบ ก.พ. มีได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้น
จะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
๔. สำนักงาน...

- ๒๔. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันไดในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ - ๘ มารายงานตัว เพื่อ บรรจุเข้ารับ ราชการ ในวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น ๘ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ พร้อมเอกสารตามที่แนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่า
ท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้
ประกาศ ณ วันที่ sta

4b.

ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

rHt-^รน์

(นายฉินทานนท์ วรรณเขจร)
เ«1ท่ธํการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษเพร

บัญชีรายซื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร
แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒£๖๔
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบ้พการ
ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

๑

๖๔๑๑๓๔

นางสาวคิริโรจน์

วงศ์กระจ่าง

๒

๖๔๑๑๑^9

นายศิวะ

ทิพศิลา

๓

๖๔๑๑๓๑

นางสาวธิดาแก้ว

โพพิทูล

๔

๖๔๑๑๓๗

นางสาวขนิฎา

ช่วยนะ

๔

๖๔๑๑๔๒

นางสาวณัฐพร

ศรลัมพ์

๖

๖๔๑๑๑๓

นายธนัทพัฒน์

ทาตะคุณ

๗

๖๔๑๑๔๖

นายชาตรี

จันทร

๘

๖๔®®๔๔

นายศตพล

สุคนธซาติ**

๙

๖๔©®0๔

นางสาวคิรณา

นัวดอกตูม

๑0

๖๔๑๑๑๖

นางสาวกมลรัตน์

สัมมาตริ

๑๑

๖๔๑๑๓๖

นายจักรกวินท์

เปียมวรการุณย์

๑๒

๖๔๑๑๑๗

นางสาวพิมพ์นภัส

ฌาดา

๑๓

๖๔๑๑๖๐

นางสาวกุลลา

ถิ่นวิไล

๑๔

๖๔๑๑๑๑

นายณัฐพงศ์

สุทธิ

๑๔

๖๔๑๑๔๓

นางสาวซญาดา

ดีมาลัย

๑๖

๖๔๑๑๐๓

นายอริญฃย์วิทย์

เย็นฉํ่า

๑๗

๖๔๑๑๐๖

นางสาวณัฐฌา

มงคลสุวรรณ

๑

๖๔๑๑๒๖

นางสาวปาริชาติ

วงศ์สุนพรัตน์

๑๙

๖๔๑๑๒๙

นางสาวณิชนันพ์

สันทราย

๒๐

๖๔๑๑๐๑

นายจักรรัตน์

พรหมบุตร

ซื่อ - นามสกุล

&

'ท * /^ .

ลำดับที ๒๑..

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

๒๑

๖๔ ๑๑๒ ๐

ซื่อ - นามสกุล
นางสาวธัญขนิต
อุบลศรี

๒๒

๖ ๔ ๑ ๑ 6 ก๔

นายอาทิตย์

แก้วแหวน

๒๓

๖๔ ๑๑๐๒

นางสาวกัญญ์วรา

อื้อเทียน

๒๔

๖๔ ๑๑๒ ๔

นางสาวปวิตรา

ตรีณาวงษ์

๒๔

๖๔ ๑๑๔ ๙

นางสาวสิริพร

สรรพนุเครา

๒๖

๖ ๔ ๑ ๑ ๔ ตา

นายธนิต

อุปมายันต์

๒๗

๖ ๔ ๑ ๑ ๒ ดท

นางสาวสุภาพรรณ

อุ่นเสรี

๒๘

๖๔ ๑๑๔ ๙

นางสาวกัลย์สุดา

ส่งสวัสดึ๋

๒๙

๖๔ ๑๑๔ ๙

นางสาวศศิธร

เพชรสถิตย์

O'
หมายเหตุ เครื่องหมาย (**) หมายถึง ผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจพบในภายหลังว่า
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ

รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
แนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
^ กำหนดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
วันรายงาบตัว

วันบรรจุ

วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประ,ชุมชูประกอบ ชั้น ๘ อาคารวิสัยทัศน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๔๖๔

> ตำแหน่งที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลำดับที่ ๑ - ๘

> เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
๑. รูปถ่ายเครื่องแบบขุดปกติขาว สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวน ๒ รูป
ระดับปฏิบัติการ ขนาด ๑ นิ้ว
๒. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันเพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใซในการบรรจุ และแต่งตั้ง
(ให้ได้รับเพิ่ม ๒๐ % ของอัตราเงินเดือนแบบช่วง)
๓. หนังสือรับรองการทำงานทีเ่ กี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุ โดยมีการระบุตำแหน่งลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการและภาคเอกซน ทั้งนี้ หากทำงาบ
หน่วยงานราชการผู้ลงนามรับรองจะต้องมีฐานะระดับ ผอ. สำนัก/กอง และหากทำงานในภาคเอกขน
จะต้องเป็นหน่วยงานที,มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ประสบการณ์ ๓ ปีขึ้น'ไป'ให้ได้,รับ
เงินเพิ่ม ๓๐%, ๓ ปี ให้ได้รับเงินเพิ่ม ๒๐%, ๑ - ๒ ปี ให้ได้รับเงินเพิ่ม ๑๐% ของอัตราเงินเดือนแบบช่วง)
๔. สำเนาใบรับรองผลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ เช่น
IELTS หรือมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยเป็นผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ (ให้ได้รับเงินเพิ่ม ๒๐%
ของอัตราเงินเดือนแบบช่วง)
๔. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท
จำนวน ๒ ฉบับ
๖. สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
จำนวน ๒ ฉบับ
๗. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.
จำนวน ๑ ฉบับ
(กรณีใช้สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับที่สูงกว่า
จะต้องนำสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับที่สูงกว่ามาด้วย อย่างละ ๑ ฉบับ)
เอกสารใบข้อ ๒ - ๔ ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ หากไม่
สามารถนำเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒ - ๔ (ถ้ามี) ไปในวันรายงานตัวไต้ สามารถนำมายื่นในภายหลังไต้
ไม่เกินวับที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๔ และหากพ้นระยะเวลาตังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการไต้รับการพิจารณา
ให้ไต้รับเงินเดือนแรกบรรจุของช่วงเงินเดือน
๘. ผมสิทธิ...

-๒-

๘. ผู้มีสิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาล
๑) สำเนาทะเบียนบ้าน
๒) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน
๓) หนังสือเปลี่ยนซื่อ , สกุล (ถ้ามี)
๙. ผู้ใช้สิทธิร่วม
๙.๑ บิดา - มารดา
๑) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา /มารดา
๒) สำเนาบัตรประซาซนบิดา/มารดา
๓) สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา
หากเสียชีวิต ให้น่าสำเนาใบมรณบัตรมาแทน
๙.๒ คู่สมรส
๑) สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
๒) สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
๓) สำเนาทะเบียนสมรส
๙.๓ บุตร
๑) สำเนาสูติบัตรบุตร
๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีซื่อบุตร
๑๐. ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญา (ให้พิมพ์ในกระดาษ AsO

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
ตัวอย่าง

ซื่อสถานศึกษา
ตั้งแต่-ถึง (เดือน ปี)
วุฒิ(สาขาวิชาเอก)
โรงเรียนอนุบาลเหมืองแดง จังหวัดปทุมธานี พ.ค. ๒๕๒๗ - มี.ค. ๒๕๒๙ อนุบาล ๑ - ๓
โรงเรียนเทศบาลรังสิต จังหวัดปทุมธานี
พ.ค. ๒๕๒๙ - มี.ค. ๒๕๒๔ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ฯลฯ
๑๑. ซื่อสถานีตำรวจใกล้บ้าน ตามทะเบียนบ้านบีจจุบัน หรือกองทะเบียนประวัติอาฃญากร
๑๒. ซื่อและที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับบำเหน็จตกทอด ที่ไม,ใซ่พ่อ แม่ คู่สมรส บุตร จำนวน ๑ - ๔ คน
พร้อมสำเนาบัตรประขาซนและสำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองสำเนาถูกต้อง
๑๓. ที่อยู่ของสถานศึกษาตามวุฒิที่ใข้บรรจุ
ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราซการ ให้ผู้มารายงานตัวแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพซน ไม,อนุญาตให้สวมเสื้อยืด เสื้อไม,มีแขน กระโปรงยืนส์หรือ
กางเกงยีนส์ กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ
^ การจัดทำทะเบียนประว้พข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
กรณีข้าราซการบรรจุใหม่ และบีจจุบันมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล
บนระบบบันทึกประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ซองสำนักงาน ก.พ. ที่ https://seis.ocsc.§o.th โดยศึกษา
รายละเอียดคู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราซการได้ที่ https://zhort.link/rtH

