ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันมารายงานตัวของผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขึ้นบัญชี
และการยกเลิก บัญ ชีผ ู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กในตำแหน่ง เจ้า พนัก งานธุร การปฏิบ ัต ิง านของสำนัก งานเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำดับที่ ๑ - ๒ มารายงานตัว
เพื่อบรรจุเข้ารับ ราฃการในวัน ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
เลขานุการกรม(ขั้น ๓) สำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเอกสารหลักฐาน หากไม1มารายงานตัว ตามเวลา
ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธี้ โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น
เนื่องจากสถานการณ์ในปจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019)
มีแนวโน้มแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา๒ ๐๑๙ได้ม ีก ารพิจ ารณาเรื่อ งการกำหนดพื้น ที่ค วบคุม โรคให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ป ีจจุบ ัน
โดยกำหนดปรับระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
ต่อ การติด เชื้อ และมีให้ส ่ง ผลกระทบต่อ สุข ภาพของผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กโดยอยู่บ นพื้น ฐานของความห่ว งใย
ต่อ ความปลอดภัย รวมทั้งความรับ ผิด ขอบต่อ สังคมส่วนรวม จึง เลือ นกำหนดวัน มารายงานตัว ของผู้ไ ด้ร ับ
การคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จากวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และปฏิบัติงานในวันที่
๑ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔เป็น ให้ม ารายงานตัว และปฏิบ ัต ิง านวัน ที, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ในเวลา ๐๘ .๓ ๐น.
ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม(ขั้น ๓) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกาศ ณ วันที่
ป น ุ.
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(นายฉันทานนท์ วรรณเซจร)
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เอกสารที่ต้องน่ามาในวัน รายงานตัว
ขอให้เ ตรีย มเอกสารหลัก ฐานข้อ ๑ - ๒ และข้อ ๓ - ๕ (ถ้า มี) ใปในวัน รายงานตัว
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ (ตั้งแต่ ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕0 บาท (วุฒิปวส.) โดยจะให้
ได้รับเพิ่มคิดเป็นร้อยละของช่วงเงินเดือน (๑,๑๕๐) ดังนี้
๑. รูป ถ่า ยเครื่อ งแบบขุด ปกติข าว สัง กัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับ ปฏิบ ัต ิง าน
ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๒. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาคุณ วุฒ ิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันเพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใซ้ในการบรรจุและ
แต่งตั้ง (ให้ได้รับเพิ่ม ๒๐ %)
๔. หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุ โดยมีการระบุต ำแหน่ง
ล ัก ษ ณ ะ ง าน ท ปี ฏ ิบ ัต ิ แ ล ะระยะเวล าใน ก ารป ฏ ิบ ัต ิง าน จาก ห น ่ว ยงาน ราข ก ารแล ะภ าค เอ ก ซ น
ทั้งนี้ หากทำงานหน่วยงานราขการผู้ล งนามรับ รองจะต้อ งมีฐ านะระดับ ผอ. สำนัก /กอง และหากทำงานใน
ภาคเอกซนจะต้อ งเป็น หน่ว ยงานที,มีก ารจดทะเบีย นอย่า งถูก ต้อ งตามกฎหมาย (ประสบการณ์ ๓ ปีขึ้น
ไปให้ได้รับเงินเพิ่ม ๓๐% ,๒ - ๓ ปี ไปให้ได้รับเงินเพิ่ม ๒๐% , ๑ - ๒ ปี ให้ได้รับเงินเพิ่ม ๑๐%)
๕. สำเนาใบรับรองผลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ ๓๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนอื่นที่
เทียบกันได้ เซ่น IELTS หรือมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยเป็นผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ (ให้ได้รับเงินเพิ่ม
๒๐% )
อนึ่ง หากไม่น ำเอกสารหลัก ฐานตามข้อ ๓ - ๕ (ถ้า มี) ไปในวัน รายงานตัว จะถือ ว่า
สละสิท ธิการไต้รับ การพิจารณาให้ไต้รับ เงินเดือนแรกบรรจุของช่วงเงินเดือน
๖. ผู้มีสิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาล
๑) สำเนาทะเบียนบ้าน
๒) สำเนาบัตรประขาขน
๓) หนังสือเปลี่ยนขื่อ , สกุล (ถ้ามี)
๗. ผู้ใซ้สิทธิร่วม
๗.๑ บิดา - มารดา
๑) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา /มารดา
๒) สำเนาบัตรประซาขนบิดา/มารดา
๓) สำเนาทะเบียนสมรส (บิดา - มารดา)
หากเสียชีวิต ให้น่าสำเนาใบมรณบัตรมาแทน
๗.๒ คู่สมรส
๑) สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
๒) สำเนาบัตรประขาขนคู่สมรส
๓) สำเนาทะเบียนสมรส
๗.๓ บุตร
๑) สำเนาสูติบัตรบุตร
๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีขื่อบุตร
๘. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับ ปวข. , ปวส. .ปริญญาตรี 1โท

- ๒๙. ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญา (ให้พิมพ์ในกระดาษ A ๔) ตัวอย่าง
ซื่อสถานศึกษา
ตั้งแต่-ถึง (เดือน ปี)
วุฒิ(สาขาวิซาเอก)
โรงเรียนอนุบาลเหมืองแดง จังหวัดปทุมธานี
พ.ค. ๒๔๒๗ - มี.ค. ๒๔๒๙
อนุบาล ๑ - ๓
โรงเรียบเทศบาลรังสิต จังหวัดปทุมธานี
พ.ค. ๒๔๒๙ - มี.ค. ๒๔๓๔
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ฯลฯ
๑๐. ซื่อสถานีตำรวจใกล้บ้าน ตามทะเบียนบ้านบ้จจุบัน หรือ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
๑๑. ซื่อและที่อยู่ เบอรีโทรศัพท์ ของผู้รับบำเหน็จตกทอด ที่ไมใช่พ่อ แม่ คู่สมรส บุตร จำนวน
๑ - ๔ คน พร้อมสำเนาบัตรประขาขนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๑๒. ที่อยู่ของสถานศึกษาตามวุฒิที่ใข้บรรจุ
๑๓. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (เฉพาะหน้าแรกของธนาคารใดก็ใต้)

