ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้!ด้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตามที่ส ำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรได้ด ำเนิน การคัด เลือ กจากผู้ส อบแข่งขัน ไดในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒£๖๓
มาขึ้นบัญชีเบ็เนผู้!ด้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นั้น
บัด นี้ สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรได้ด ำเนิน การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งของ
ผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานแล้ว จึงขอประกาศรายฃื่อผู้ผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้!ด้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
ลำดับที่
๑
๒

เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
๒
๑

เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเติม
๔๐๐๘๗๑
๔๐๐๖๘๐

ซื่อ - ซื่อสกุล
นางสาววิสาชล โพธเงิน
นางสาวสุพร บุญมาเทพ

ทั้ง นี้ข อแจ้ง ให้ผ ู้ท ี,ได้รับ การขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ได้รับ การคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนัก งานธุรการ
ปฏิบัติงาน ได้ทราบว่า
๑. บัญชีผไู้ ด้รับ การคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ านนี้ ใข้!ด้จนถึงวันที่บัญชี
สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก
๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้!ด้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนี้จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยัง'!ม,ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันไดิใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน
๓. ผู้ท ี่ได้รับ การขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้!ด้รับ การคัด เลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบ ัต ิงานนี้
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว!นบัญชีผู้สอบแฃ่งฃันไดิในตำแหน่งดังกล่าว คือ
๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธี้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
๓.๓ ผู้น ั้น มีเหตุท ี่ไม่อ าจเข้าปฏิบ ัต ิห น้าที่ราชการได้ต ามกำหนดเวลาที่จ ะบรรจุและ
แต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
๓.๔ ผู้น ั้น ประสงค์จ ะรับ การบรรจุแ ละแต่ง ทั้ง ในตำแหน่ง เจ้า พนัก งานธุร การ
ปฏิบ ัต ิงานโดยการโอน แต่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไม,รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล'วงหน้าแล้วว่า
จะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
๓.๔ ผู้น ั้น ได้แ จ้ง ความจำนงเป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษรแล้ว ว่า จะรับ การบรรจุห รือ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน หรือในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบ ัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน

-๒-

ทั้ง นี้ ขอให้ผ ูใ ด้ร ับ การคัด เสือ กในตำแหน่ง เจ้า พนัก งานธุร การปฏิบ ัต ิง านลำดับ ที, ๑ - ๒
มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในเวลา ๙.๐๐ น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม (ชั้น ๓) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเอกสารหลักฐานตามแนบท้ายประกาศ
หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธี้ โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๖๔
ประกาศ ณ วันที่

^ว.

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

‘ร ’ร.ร ท r6 V“fS ^

(นายฉันทานนVโ วรรณเชจร)
แเๆทรการสำ'นกงานเศรษฐกิจการIกHW

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
ขอให้เ ตรีย มเอกสารหลัก ฐานข้อ ๑ - ๒ และข้อ ๓ - ๕ (ถ้า มี) ไปในวัน รายงานตัว
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ (ตั้งแต่ ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕:๐ 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. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบไดืในระดับเดียวกันเพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใซ้ในการบรรจุและ
แต่งตั้ง (ให้ได้รับเพิ่ม ๒๐ %)
๔ . หนังสือ รับ รองการทำงานที่เกี่ยวข้อ งกับ ตำแหน่งที่ได้รับ การบรรจุ โดย ม ก
ี ารระบุตำแหน่ง
ลัก ษ ณ ะงาน ท ีป ฏ ิบ ัต ิ แ ล ะระยะเวล าใน ก ารป ฏ ิบ ัต ิง าน จาก ห น ่ว ยงาน ราช ก ารแล ะภ าค เอ ก ซ น
ทั้งนี้ หากทำงานหน่วยงานราชการผู้ล 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 เช่น IELTS หรือมีความรู,ด้านภาษาอังกฤษโดยเป็นผ้จบการศึกษาจากต่างประเทศ (ให้ได้รับเงินเพิ่ม
๒๐% )
อนึ่ง หากไม,นำเอกสารหลัก ฐานตามข้อ ๓ - ๕ (ถ้า มี) ไปในวัน รายงานตัว จะถือ ว่า

สละสิทธิการได้รับการพิจารณาให้ไต้รับเงินเดือนแรกบรรจุของช่วงเงินเดือน

๖. ผู้มีสิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาล
๑) สำเนาทะเบียนบ้าน
๒) สำเนาบัตรประซาซน
๓) หนังสือเปลี่ยนขื่อ , สกุล (ถ้ามี)
๗. ผู้ใช้สิทธิร่วม
๗.๑ บิดา - มารดา
๑) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา /มารดา
๒) สำเนาบัตรประขาขนบิดา/มารดา
๓) สำเนาทะเบียนสมรส (บิดา - มารดา)
หากเสียชีวิต ให้นำสำเนาใบมรณบัตรมาแทน
๗.๒ คู่สมรส
๑) สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
๒) สำเนาบัตรประซาซนคู่สมรส
๓) สำเนาทะเบียนสมรส
๗.๓ บุตร
๑) สำเนาสูติบัตรบุตร
๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีขื่อบุตร
๘. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับ ปวซ. , ปวส. ,ปริญญาตรี , โท

- Is -

๙. ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ขั้นอนุบาลถึงระดับปริญญา (ให้พิมพ์ในกระดาษ A ๔) ตัวอย่าง
ซื่อสถานศึกษา
ตั้งแต่-ถึง (เดือน ปี)
วุฒิ(สาขาวิชาเอก)
โรงเรียนอนุบาลเหมืองแดง จังหวัดปทุมธานี
พ.ค. ๒๔๒๗ - มี.ค. ๒๔๒๙
อนุบาล ๑ - ๓
โรงเรียนเทศบาลรังสิตจังหวัดปทุมธานี
พ.ค.๒๔๒๙-มี.ค.๒๔๓๔
ประถมศึกษาปีที่๑ -๖
ฯลฯ
๑๐. ซื่อสถานีตำรวจใกล้บ้าน ตามทะเบียนบ้านปีจจุบัน หรือ กองทะเบียนประวัติอาขญากร
๑๑. ซื่อและที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับบำเหน็จตกทอด ที่ไม่ใช่พ่อ แม่ คู่สมรส บุตร จำนวน
๑ - ๔ คน พร้อมสำเนาบัตรประซาขนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๑๒. ที่อยู่ของสถานศึกษาตามวุฒิที่ใซ้บรรจุ
๑๓. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (เฉพาะหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้)

