
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เร่ือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ใน ตำแห น ่งน ักว ิเคราะห ์น โยบ ายและแผน ป ฏ ิบ ัต ิการ ฉะนั้น อ าศ ัยอ ำน าจต าม ค ว าม ใน ม าต รา ๕๓ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔ /ว ๑๗ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ 
รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัต ิการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๗1๕๐๐ - 

๑ ๙ 1๒๕๐ บาท ทั้งนี้ เป ็นไปตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดบีจจัย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพ ื่อกำหนดอัตราเง ินเด ือนสำหรับค ุณวุฒ ิท ี่ ก.พ. รับรอง เพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งเป ็น 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน ๘ ตำแหน่ง
๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ปฏิบัต ิงานในฐานะผู้ปฏิบ ัต ิงานระดับต้น ที่ต ้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ

๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลนโยบายชองรัฐบาล และของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อ 
ภาคเกษตรของประเทศไทย เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดและจัดทำข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ 
แผนงาน โครงการทางเศรษฐกิจการเกษตร

๒) จัดทำนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายชองรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

๓) ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายชองรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

๔) ติดตามผลดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการชองกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ และโครงการภายใต้นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่เก ี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เพื่อให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประเทศ

๒. ด้านการวางแผน...



๒

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานของหน่วยงานและร่วมดำเน ินการวางแผนการทำงานของ 

หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเฟ้าหมาย 
๓. ด้านการประสานงาน

๑) ประสานการทำงานร่วมก ันท ั้งภายในและภายนอกท ีมงานหรือหน ่วยงาน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธิ้ตามที่กำหนดไว้

๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ด้านนโยบาย มาตรการ 
แผนงาน และโครงการด้านการเกษตรแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ 
ในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๑) เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด ้านการจัดทำนโยบาย มาตรการ แผนงาน 

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร และด้านเศรษฐกิจการเกษตร
๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบบีญหา และขี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับด้านนโยบาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการพัฒนาด้านการเกษตร และด้านเศรษฐกิจการเกษตร
๔. คุณสม'บติฃองผู้มืสิทธิสมัครสอบ

๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมืค ุณสมบัติท ั่วไป และไม ่ม ืล ักษณ ะต ้องห ้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราขการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มืส้ญชาติไทย 
(๒) มือายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เบีนผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประขาธิปไตยอันมืพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบรืสุทธึ๋ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป ็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 

จิตฟ้นเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๔) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดขอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) เป็นผู้เคย...
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(๙) เป ็นผ ู้เคยถ ูกลงโทษให ้ออกหรือปลดออก เพ ราะกระทำผ ิดว ิน ัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวิน ัยตามพระราชบัญญัต ิน ี้
หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเช้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานชองรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ช. (๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข ้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน 
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร 
สอบแข่งชันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งชันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็น 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งชัน 
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๔๐๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ชองคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
๑) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ 

เดียวกัน ในสาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ สาชาวิชา 
เกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาการเกษตร หรือ ทางพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร หรือ ทางพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือ ทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือ ทางการส่งเสริม 
และพัฒนาการเกษตร หรือ สาขาวิชาการจัดการ ทางโลจิสติกส์

๒) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท
ชองสำนักงาน ก.พ.

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ 

ถึงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com เสือกหัวข้อ “สมัครสอบ’’และเลือกหัวข้อ 

รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะ 

กำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผ่น หรือ 

บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 

เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในส่ือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแกไชข้อมูล 
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

๔.๒ นำแบบฟอร์ม...

https://oae.thaijobjob.com


๕.๒ นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเน ียมในการสมัครสอบเฉพาะที่ 
เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ซื่อบัญชี “ค่าสมัครสอบแข่งขันสำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร” ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ภายในวันและเวลาทำการ 
ของธนาคาร และให้เก็บเอกสารการขำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ท้ังน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระ 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม'จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด  ๆ ท้ังสัน

๕.๔ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด 
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการขำระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของ 
การขำระเงินได้ภายหลังการขำระเงิน ๑ วัน และเมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบแล้ว 
สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ท่ีเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”

อน่ึง การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๖. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัต ิจากผู้ม ีอำนาจอนุมัต ิ 
ภายในวันป ิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การสำเร ็จการศ ึกษาตามห ล ักส ูตร 
ขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

๖.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถ ือว่าผ ู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือซื่อ และรับรอง 
ความถ ูกต ้องของข ้อม ูลด ังกล ่าว ตามพระราชบ ัญญ ัต ิว ่าด ้วยธ ุรกรรมทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจม ีความผิดฐานแจ้งความเท ็จต ่อ 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๖.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตามที่กำหนด 
ในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ม ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน 
ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม สำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร จะถือว่าผ ู้สม ัครสอบเป ็นผู้ขาดค ุณสมบัต ิในการสมัครสอบครั้งน ี้มาต ั้งแต ่ต ้น และจะไม่คืน 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

๗. การประกาศรายข่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะประกาศรายซื่อผู้สม ัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเว ็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
h ttps://oae .tha ijob job .com  หัวข้อ“ การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ 
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

๘. หลักสตร..

https://oae.thaijobjob.com
https://oae.thaijobjob.com


๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ 

คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ขาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 

ประเทศท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการพ ัฒนาภาคการเกษตร นโยบายการพ ัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรของประเทศ 
และการเกษตรระหว่างประเทศ

(๒) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผนเซิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน โครงการ 
ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรของประเทศ และการติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ

(๓) ความร ู้เก ี่ยวก ับ การว ิเคราะห ์เศรษฐก ิจการเกษตร และการบริหารจัดการ
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 ประสบการณ ์ พ ่วงท ีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับต ัวเข ้าก ับผ ู้ร ่วมงาน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือ'ให้1ด้ 
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งก่อน 
และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

๙. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ
๙.๑ เอกสารและหลักฐานท่ีต้องย่ืนในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง 

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม 
แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว และลงลายมือซื่อในใบสมัครให้ครบล้วน

(๒) สำเนาปริญญาบ ัตร และสำเนาระเบ ียนแสดงผลการศ ึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้ม ีคุณวุฒ ิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ 
อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปีดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา 
ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น  ๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัต ิจากผู้ม ีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปีดรับสมัคร คือ 
วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบไต้ 
ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ 
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปีดรับสมัครมายื่นแทน

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) หลักฐานอื่น  ๆ เข่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนซื่อตัว-นามสกุล หรือใบเปลี่ยน 

คำนำหน้านาม (ในกรณี ซ่ือ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

สำเนาหลักฐาน...



๖

สำเนาหลักฐานที่ยื่นประกอบใบสมัครทุกแผ่น ตามข้อ (๒) ถึง (๔) ให้ผู้สมัครเขียน 
คำรับรองว่า “สำเนาถ ูกต ้อง” และลงลายมือซื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบน 
ด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกแผ่น

ทั้งนี้ให้เปีนหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร 
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด อน่ึง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐาน 
และเอกสารที่ต ้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาทั้งแต่ต้น จะ'ไม่มีสิทธิ 
เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งทั้งและเรียกร้องสิทธิใด  ๆ ท้ังสัน

๙.๒ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(๑) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓ ซ่ึงได้แก่
- 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 อายุระหว่าง ๑ ๗ - ๒๐ ปี หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผัน อายุไม่เกิน ๒๖ ปี 
บริบูรณ์ หรือหนังสือรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินข้าราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด. ๔๓) 
แล้วแต่กรณี จำนวน ๒ ฉบับ กรณีที่ผ ู้สมัครสอบแข่งขันอยู่ระหว่างได้ร ับหมายเรียกให้ตรวจเลือกเข้ารับ 
การเกณฑ์ทหารก็ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารดังกล่าว

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ 

ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงหลักวิขาการวัดผล

(§)(§). การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๑.๑  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงตาม 

ล ำด ับ คะแน น รวม ของผ ู้ส อบ ผ ่าน การส อบ แข ่งข ัน เพ ื่อว ัดความ ร ู้ความ ส าม ารถท ี่ใข ้เฉพ าะตำแห น ่ง 
และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มืคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ี'ได้ 
คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ด ีกว่า ถ้าได้คะแนน 
การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้เร ียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขัน 
จากน้อยไปมาก

๑๑.๒ การขึ้นบัญชี...



๑๑.๒ การขึ้นบัญชีผ ู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป ็นเวลาไม่เก ิน ๒ ปี นับตั้งแต่ 
วันขึ้นบัญชี แต่ถ้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศ 
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแต่งต้ัง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผ ู้สอบแข่งขันได้ 

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนไปส่วนราชการอื่น 
เว้นแต่จะลาออกจากราชการ

๑๓. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขับได้ที่เป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด  ๆ ท้ังส้ิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเน ินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส 

และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านเป็นผู้สอบแช่งขันได้ในการสอบครั้งนี้ 
หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี f /  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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