


ต ำแหน่ง
เลขท่ี

1 11247 นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ คุณสมบัติของท่ีจะผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเข้ำรับกำรประเมินผลงำน

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือก ท่ี อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด ตามหนังสือ

2 11249 นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร ท่ี กษ 1002/ว 1025 ลงวันท่ี 24 ส.ค. 52 

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันท่ี 29 พ.ย. 62 เร่ือง ก าหนด

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งสูงข้ึน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี 

3 11281 นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ http://www.person.doae.go.th ท้ังน้ี ผู้มีความประสงค์จะสมัคร

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก

(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) จ านวน 6 ชุดต่อ 1 ต าแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน 3 ต าแหน่ง)

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรท่ี ๕

จังหวัดสงขลา ข้อควรระวัง

1. การจัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือกต้องเป็นไปตามรูปแบบ

4 11284 นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ และเง่ือนไขท่ีก าหนดตามเอกสารประกอบการคัดเลือก ฉบับปรับปรุง

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร วันท่ี 16 เม.ย. 58

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรท่ี ๕ 2. ไม่รำยงำนเท็จ/คัดลอกผลงำน หรือแนวควำมคิดของผู้อ่ืน

จังหวัดสงขลา ท้ังน้ี หำกตรวจพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคล

และสัดส่วนการจัดท าผลงาน/การลอกเลียนผลงาน หรือน ำผลงำน

5 11292 นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ของผู้อ่ืนมำใช้เป็นผลงำนของตนเอง หรือมีกำรจ้ำงวำนให้ผู้อ่ืน

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดท ำผลงำน โดยผลงานท่ีจะน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรท่ี 6 ของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ

จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เม.ย. 42

โดยจะระงับหรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคล

6 2624 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว

ส านักงานเกษตรอ าเภอสอยดาว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี

จังหวัดจันทบุรี

บัญชีต ำแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก (ช้ีตัว) เพ่ิมเติม จ ำนวน 1๑ ต ำแหน่ง 

ล ำดับท่ี
ต ำแหน่ง/สังกัด

หมำยเหตุ

(แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี กษ 1002/         ลงวันท่ี      เมษำยน   2563)
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ต ำแหน่ง
เลขท่ี

ล ำดับท่ี
ต ำแหน่ง/สังกัด

หมำยเหตุ

7 6696 เกษตรอ าเภอ คุณสมบัติของท่ีจะผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) เพ่ือเข้ำรับกำรประเมินผลงำน

ส านักงานเกษตรอ าเภอชนแดน เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

จังหวัดเพชรบูรณ์ คัดเลือก ท่ี อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด ตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการเกษตร ท่ี กษ 1002/ว 1025 ลงวันท่ี 24 ส.ค. 52 

8 6767 เกษตรอ าเภอ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันท่ี 29 พ.ย. 62 เร่ือง ก าหนด

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารง

ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีเทพ ต าแหน่งสูงข้ึน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี 

จังหวัดเพชรบูรณ์ http://www.person.doae.go.th ท้ังน้ี ผู้มีความประสงค์จะสมัคร

เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก

9 6709 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 6 ชุดต่อ 1 ต าแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน 3 ต าแหน่ง)

ส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มเก่า

จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อควรระวัง

1. การจัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือกต้องเป็นไปตามรูปแบบ

10 8887 เกษตรอ าเภอ และเง่ือนไขท่ีก าหนดตามเอกสารประกอบการคัดเลือก ฉบับปรับปรุง

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) วันท่ี 16 เม.ย. 58

ส านักงานเกษตรอ าเภอเต่างอย 2. ไม่รำยงำนเท็จ/คัดลอกผลงำน หรือแนวควำมคิดของผู้อ่ืน

จังหวัดสกนคร ท้ังน้ี หำกตรวจพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคล

และสัดส่วนการจัดท าผลงาน/การลอกเลียนผลงาน หรือน ำผลงำน

11 9886 เกษตรอ าเภอ ของผู้อ่ืนมำใช้เป็นผลงำนของตนเอง หรือมีกำรจ้ำงวำนให้ผู้อ่ืน

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) จัดท ำผลงำน โดยผลงานท่ีจะน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ส านักงานเกษตรอ าเภอคีรีรัฐนิคม ของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เม.ย. 42

โดยจะระงับหรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคล

ของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว

รวมถึงผู้เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี

ประกาศรับสมัคร คร้ังท่ี 1/2563 (มี.ค. 63)


