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ล ำดับ ต ำแหน่ง

ที่ เลขที่

1 35 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ฝ่ำยช่วยอ ำนวยกำรและประสำนรำชกำร เพื่อให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม     เป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรคัดเลือกที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ
2 892 นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025

ฝ่ำยพัฒนำกำรศึกษำต่อเนื่อง ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที่ 
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

ส ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ทั้งนี ้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

3 915 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     
กลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพชุมชนเกษตร (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)
ส่วนพัฒนำงำนศูนย์บริกำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยี    1. ผลงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกนิ 3 ปีนับถึงวันปิดรับ
ส ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี สมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร
4 1192 นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ในอนำคตของต ำแหน่งที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

กลุ่มส่งเสริมกำรผลิตประมง    3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพื่อขอประเมินมำกอ่น 
ส่วนส่งเสริมสินค้ำเกษตร หมำยถึง ผลงำนที่น ำเสนอต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำร
ส ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึ้นด ำรงต ำแหน่งใดมำกอ่น

   4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน
5 759 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร และไม่ซ้ ำกนั

ศูนย์ส่งเสริมกำรเกษตรที่สูง จังหวัดกำญจบุรี    5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น
ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 2 ทั้งนี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองคุณสมบัติ
จังหวัดรำชบุรี ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำนหรือเร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกบั

กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 
6 1327 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน

ศูนย์ส่งเสริมกำรเกษตรที่สูง จังหวัดกำญจบุรี ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนที่น ำมำจัดท ำนั้นไม่ใช่ผลงำน
ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 2 ที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
จังหวัดรำชบุรี หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 

เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
7 1369 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย

ศูนย์บริหำรศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี แกข่้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตำมควรแกก่รณี  
ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 3
จังหวัดระยอง

บัญชีรำยละเอยีดต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

เพื่อเล่ือนขึ้นด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
(ส่งพร้อมหนังสือ ที่ กษ 1002/             ลงวันที่        เมษำยน 2557)

ต ำแหน่ง/สังกดั หมำยเหตุ

http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection


ล ำดับ ต ำแหน่ง

ที่ เลขที่
ต ำแหน่ง/สังกดั หมำยเหตุ

8 1460 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร เพื่อให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
จ.อดุรธำนี (พันธ์ุพืชเพำะเล้ียง)     เป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ
ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4 วิธีกำรคัดเลือกที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ
จังหวัดขอนแกน่ ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025

ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที่ 
9 1639 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

ศูนย์ส่งเสริมกำรเกษตรที่สูง จังหวัดเลย ทั้งนี ้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4 กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
จังหวัดขอนแกน่ จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     

(ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)
10 697 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร    1. ผลงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกนิ 3 ปีนับถึงวันปิดรับ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร สมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)
จังหวัดนครรำชสีมำ (พืชสวน)    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร
ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4 ในอนำคตของต ำแหน่งที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
จังหวัดขอนแกน่    3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพื่อขอประเมินมำกอ่น 

หมำยถึง ผลงำนที่น ำเสนอต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำร
11 2482 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึ้นด ำรงต ำแหน่งใดมำกอ่น

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร    4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน
จ.นครรำชสีมำ (พันธ์ุพืชเพำะเล้ียง) และไม่ซ้ ำกนั
ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4    5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น
จังหวัดขอนแกน่ ทั้งนี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองคุณสมบัติ

ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำนหรือเร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกบั
12 1703 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน
จังหวัดพิษณุโลก(พันธ์ุพืชเพำะเล้ียง) ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนที่น ำมำจัดท ำนั้นไม่ใช่ผลงำน
ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 ที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 

เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
13 2280 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย

กลุ่มอำรักขำพืช แกข่้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตำมควรแกก่รณี  
ส ำนักงำนเกษตรกรุงเทพมหำนคร

14 2282 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร
ส ำนักงำนเกษตรเขตตล่ิงชัน 
ส ำนักงำนเกษตรกรุงเทพมหำนคร

http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection


ล ำดับ ต ำแหน่ง

ที่ เลขที่
ต ำแหน่ง/สังกดั หมำยเหตุ

15 1889 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอทองผำภูมิ เพื่อให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
จังหวัดกำญจนบุรี     เป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรคัดเลือกที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ
16 2607 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอโป่งน้ ำร้อน ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที่ 
จังหวัดจันทบุรี http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

ทั้งนี ้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
17 2639 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอนำยำยอำม จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     
จังหวัดจันทบุรี (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

   1. ผลงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกนิ 3 ปีนับถึงวันปิดรับ
18 3981 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร สมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)

กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครนำยก ในอนำคตของต ำแหน่งที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

   3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพื่อขอประเมินมำกอ่น 
19 4076 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร หมำยถึง ผลงำนที่น ำเสนอต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำร

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอก ำแพงแสน คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึ้นด ำรงต ำแหน่งใดมำกอ่น
จังหวัดนครปฐม    4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน

และไม่ซ้ ำกนั
20 4212 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร    5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอปลำปำก ทั้งนี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองคุณสมบัติ
จังหวัดนครพนม ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำนหรือเร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกบั

กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 
21 4331 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอห้วยแถลง ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนที่น ำมำจัดท ำนั้นไม่ใช่ผลงำน
จังหวัดนครรำชสีมำ ที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร

หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 
22 4171 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอนำแก ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย
จังหวัดนครพนม แกข่้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตำมควรแกก่รณี  

23 4205 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอท่ำอเุทน 
จังหวัดนครพนม
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ล ำดับ ต ำแหน่ง

ที่ เลขที่
ต ำแหน่ง/สังกดั หมำยเหตุ

24 4286 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ เพื่อให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
จังหวัดนครรำชสีมำ     เป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรคัดเลือกที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ
25 4536 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025

กลุ่มอำรักขำพืช ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที่ 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครรำชสีมำ http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

ทั้งนี ้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
26 5233 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอปัว จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     
จังหวัดน่ำน (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

   1. ผลงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกนิ 3 ปีนับถึงวันปิดรับ
27 5611 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร สมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)

กลุ่มอำรักขำพืช    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปทุมธำนี ในอนำคตของต ำแหน่งที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

   3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพื่อขอประเมินมำกอ่น 
28 5756 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร หมำยถึง ผลงำนที่น ำเสนอต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำร

กลุ่มอำรักขำพืช คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึ้นด ำรงต ำแหน่งใดมำกอ่น
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปรำจีนบุรี    4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน

และไม่ซ้ ำกนั
29 5959 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร    5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอลำดบัวหลวง ทั้งนี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองคุณสมบัติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำนหรือเร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกบั

กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 
30 6050 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน

กลุ่มอำรักขำพืช ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนที่น ำมำจัดท ำนั้นไม่ใช่ผลงำน
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพะเยำ ที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร

หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 
31 6238 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองพัทลุง ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย
จังหวัดพัทลุง แกข่้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตำมควรแกก่รณี  

32 6310 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอบำงแกว้ 
จังหวัดพัทลุง
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ล ำดับ ต ำแหน่ง

ที่ เลขที่
ต ำแหน่ง/สังกดั หมำยเหตุ

33 6403 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
กลุ่มอำรักขำพืช เพื่อให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิจิตร     เป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรคัดเลือกที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ
34 6444 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที่ 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

ทั้งนี ้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
35 9264 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวัดโบสถ์ จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     
จังหวัดพิษณุโลก (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

   1. ผลงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกนิ 3 ปีนับถึงวันปิดรับ
36 6613 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร สมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอบ้ำนลำด    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร
จังหวัดเพชรบุรี ในอนำคตของต ำแหน่งที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

   3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพื่อขอประเมินมำกอ่น 
37 6725 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร หมำยถึง ผลงำนที่น ำเสนอต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำร

กลุ่มอำรักขำพืช คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึ้นด ำรงต ำแหน่งใดมำกอ่น
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์    4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน

และไม่ซ้ ำกนั
38 6797 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร    5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวังโป่ง ทั้งนี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองคุณสมบัติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำนหรือเร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกบั

กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 
39 7016 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอบรบือ ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนที่น ำมำจัดท ำนั้นไม่ใช่ผลงำน
จังหวัดมหำสำรคำม ที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร

หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 
40 7092 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอยำงสีสุรำช ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย
จังหวัดมหำสำรคำม แกข่้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตำมควรแกก่รณี  

41 7156 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร
ลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดมุกดำหำร
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ล ำดับ ต ำแหน่ง

ที่ เลขที่
ต ำแหน่ง/สังกดั หมำยเหตุ

42 7217 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
กลุ่มอำรักขำพืช เพื่อให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดมุกดำหำร     เป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรคัดเลือกที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ
43 7216 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอหว้ำนใหญ่ ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที่ 
จังหวัดมุกดำหำร http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

ทั้งนี ้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
44 7277 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอแม่สะเรียง จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

   1. ผลงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกนิ 3 ปีนับถึงวันปิดรับ
45 7286 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร สมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอแม่ลำน้อย    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอนำคตของต ำแหน่งที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

   3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพื่อขอประเมินมำกอ่น 
46 7294 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร หมำยถึง ผลงำนที่น ำเสนอต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำร

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอสบเมย คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึ้นด ำรงต ำแหน่งใดมำกอ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน    4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน

และไม่ซ้ ำกนั
47 7525 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร    5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภออำจสำมำรถ ทั้งนี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองคุณสมบัติ
จังหวัดร้อยเอด็ ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำนหรือเร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกบั

กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 
48 7670 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมยวดี ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนที่น ำมำจัดท ำนั้นไม่ใช่ผลงำน
จังหวัดร้อยเอด็ ที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร

หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 
49 8242 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวังเหนือ ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย
จังหวัดล ำปำง แกข่้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตำมควรแกก่รณี  

50 8307 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน

http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection


ล ำดับ ต ำแหน่ง

ที่ เลขที่
ต ำแหน่ง/สังกดั หมำยเหตุ

51 8398 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต เพื่อให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
จังหวัดเลย     เป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรคัดเลือกที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ
52 10817 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวังสะพุง ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที่ 
จังหวัดเลย http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

ทั้งนี ้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
53 8455 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอด่ำนซ้ำย จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     
จังหวัดเลย (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

   1. ผลงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกนิ 3 ปีนับถึงวันปิดรับ
54 8528 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร สมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ในอนำคตของต ำแหน่งที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

   3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพื่อขอประเมินมำกอ่น 
55 8645 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร หมำยถึง ผลงำนที่น ำเสนอต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำร

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอไพรบึง คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึ้นด ำรงต ำแหน่งใดมำกอ่น
จังหวัดศรีสะเกษ    4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน

และไม่ซ้ ำกนั
56 9274 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร    5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น

กลุ่มอำรักขำพืช ทั้งนี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองคุณสมบัติ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสงครำม ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำนหรือเร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกบั

กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 
57 9335 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน

กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนที่น ำมำจัดท ำนั้นไม่ใช่ผลงำน
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสระแกว้ ที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร

หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 
58 9396 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสระบุรี แกข่้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตำมควรแกก่รณี  

59 9439 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี
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ล ำดับ ต ำแหน่ง

ที่ เลขที่
ต ำแหน่ง/สังกดั หมำยเหตุ

60 9578 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร เพื่อให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสุโขทัย     เป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรคัดเลือกที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ
61 9623 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอสวรรคโลก ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที่ 
จังหวัดสุโขทัย http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

ทั้งนี ้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
62 9943 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอดอนสัก จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

   1. ผลงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกนิ 3 ปีนับถึงวันปิดรับ
63 10427 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร สมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอสุวรรณคูหำ    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร
จังหวัดหนองบัวล ำภู ในอนำคตของต ำแหน่งที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

   3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพื่อขอประเมินมำกอ่น 
64 10686 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร หมำยถึง ผลงำนที่น ำเสนอต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำร

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอทุ่งฝน คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึ้นด ำรงต ำแหน่งใดมำกอ่น
จังหวัดอดุรธำนี    4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน

และไม่ซ้ ำกนั
65 10728 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร    5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร ทั้งนี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองคุณสมบัติ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดอตุรดิตถ์ ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำนหรือเร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกบั

กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 
66 10742 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน

กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนที่น ำมำจัดท ำนั้นไม่ใช่ผลงำน
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดอตุรดิตถ์ ที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร

หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 
67 10857 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ

กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดอทุัยธำนี แกข่้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตำมควรแกก่รณี  

68 10752 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองอตุรดิตถ์ 
จังหวัดอตุรดิตถ์

http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection


ล ำดับ ต ำแหน่ง

ที่ เลขที่
ต ำแหน่ง/สังกดั หมำยเหตุ

69 11129 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอดอนมดแดง เพื่อให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
จังหวัดอบุลรำชธำนี     เป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรคัดเลือกที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด โดยสำมำรถ
70 11136 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอทุ่งศรีอดุม ลว. 24 ส.ค. 52 หรือdownloadเอกสำรดังกล่ำวได้ที่ 
จังหวัดอบุลรำชธำนี http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection

ทั้งนี ้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
71 10314 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กำรคัดเลือก ให้ส่งเอกสำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอบึงโขงหลง จ ำนวน 6 ชุด ต่อต ำแหน่งที่จะคัดเลือก 1 ต ำแหน่ง     
จังหวัดบึงกำฬ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

   1. ผลงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังได้ไม่เกนิ 3 ปีนับถึงวันปิดรับ
สมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงำนเร่ืองดังกล่ำวด้วย)
   2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร
ในอนำคตของต ำแหน่งที่จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
   3. ผลงำนต้องไม่เคยมีกำรเสนอเพื่อขอประเมินมำกอ่น 
หมำยถึง ผลงำนที่น ำเสนอต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยได้รับกำร
คัดเลือกและมีค ำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนขึ้นด ำรงต ำแหน่งใดมำกอ่น
   4. ชื่อเร่ืองของผลงำนและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน
และไม่ซ้ ำกนั
   5. ไม่รำยงำนเท็จ / คัดลอกผลงำน หรือ แนวคิดของผู้อื่น
ทั้งนี้หำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองคุณสมบัติ
ของบุคคล เร่ืองสัดส่วนกำรจัดท ำผลงำนหรือเร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกบั
กำรจัดท ำผลงำนเป็นเท็จ หรือมีกำรลอกลอกเลียนผลงำนหรือ 
น ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นผลงำนของตน หรือมีกำรจ้ำงวำน
ผู้อื่นให้จัดท ำผลงำนให้ โดยผลงำนที่น ำมำจัดท ำนั้นไม่ใช่ผลงำน
ที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
หนังสือส ำนักงำนก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 
เมษำยน 2542 โดยจะระงับ หรือ ยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัย
แกข่้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตำมควรแกก่รณี  

http://www.person.doae.go.th/person2011/document_selection








(ฉบับปจจุบัน ปรับปรุง วันที่ 1 กันยายน 2554) 
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน 
 

ของ 
 
 

.............. (ชื่อ/สกุล) .............. 
 
 

.................... (ตําแหนง.................... 
 
 

.................... (หนวยงานท่ีสังกัด) .................... 
 

 
เอกสารฉบับน้ีเปนเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลทีจ่ะเขารับการประเมินผลงาน 
เพื่อเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง……………………….ตําแหนงเลขที…่….. 

…………………..(หนวยงาน)………….……….. 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 

ตอนที่  1 ขอมูลสวนบุคคล 

 

1.  ช่ือ - สกุล (ผูขอรับการคัดเลือก)………..…………………………………………………………………………………. 

 

2.  ตาํแหนง (ปจจุบัน)………………………………ตําแหนงเลขท่ี ………………… 

     งาน/ฝาย/กลุม………………………………………………………………………………….   

     กอง/ศูนย/สวน/สํานัก…………………………………………………………กรม……………………………………………. 

     ดํารงตําแหนงนี้เม่ือวันท่ี……….…………………ดํารงตาํแหนงระดับปจจุบันเม่ือวันท่ี…………………….. 

     อัตราเงินเดือนปจจุบนั ………………….. บาท   

 

3.  ขอคัดเลือกเพ่ือประเมินในตาํแหนง ………………………………………. ตําแหนงเลขท่ี …………………….. 

     งาน/ฝาย/กลุม………………………………………………………………………………….   

     กอง/ศูนย/สวน/สํานัก…………………………………………………………กรม……………………………………………. 

 

4.  ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7) 

     เกิดวันท่ี ……….. เดือน …………………………………….. พ.ศ. ………………………………  

     อายุราชการ …………………….. ป ……………. เดือน 

 

5.  ประวัติการศึกษา 

     คุณวุฒิและวิชาเอก   ปท่ีสําเร็จการศึกษา   สถาบนั 

     (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 

     ……………………………………………      ……………………………………….   ………………………………………….. 

     ……………………………………………      ……………………………………….   ………………………………………….. 

     ……………………………………………      ……………………………………….   ………………………………………….. 

 

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถามี)  (ช่ือใบอนุญาต…………………………………) 

     วันออกใบอนุญาต…………………………………….วันหมดอายุ…………………………….. 

 

 

 

 

 
 
 

 
ติดรูปถาย 
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ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

 

7.  ประวัติการรับราชการ (จากเร่ิมรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้ง 

     ใหดํารงตาํแหนงในระดบัท่ีสูงข้ึนแตละระดับ  และการเปล่ียนแปลงในการดาํรงตําแหนง 

     ในสายงานตางๆ 

     วัน เดือน ป        ตาํแหนง         อัตราเงินเดือน         สังกัด 

     ………………..      ………………….     ………………………………….    …………………………………………….. 

     ………………..      ………………….     ………………………………….    …………………………………………….. 

 

8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

 ป  ระยะเวลา   หลักสูตร       สถาบัน 

     …………………      ………………………………..      …………………………..           …………………………………. 

     …………………      ………………………………..      …………………………..           …………………………………. 

     …………………      ………………………………..      …………………………..           …………………………………. 

 

9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ 7 

     เชน เปนหัวหนาโครงการ  หัวหนางาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร   

     อาจารยพิเศษ  เปนตน) 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี ้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)………………………………………(ผูขอรับการคดัเลือก) 

      (……………………………………………) 

                                                    วันท่ี ………. เดือน …………………….. พ.ศ. ………….. 

 

 

หมายเหต ุ ขอ 1-9 ใหผูขอรับการประเมินเปนผูกรอกขอมูล และฝายบริหารทั่วไป/หนวยงาน 

การเจาหนาท่ีเปนผูตรวจสอบความถูกตอง 
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ตอนที่  2  การตรวจสอบคุณสมบตัิของบุคคล 

 

1.  คุณวุฒิการศึกษา 

 (   )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

 (   )  ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 56 

 

2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว) 

 (   )  ตรงตามท่ีกําหนด (ใบอนุญาต……………………………) 

 (   )  ไมตรงตามท่ีกําหนด 

 

3.  ระยะเวลาการดํารงตาํแหนง 

 (   )  ครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 (   )  ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันท่ี…………………………………………….. 

 

4.  ระยะเวลาข้ันต่ําในการดาํรงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 

     (ใหรวมถึงการดํารงตาํแหนงในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

       หรือเก้ือกูลดวย) 

 (   )  ตรงตามท่ี ก.พ.กําหนด 

 (   )  ไมตรง  

 (   )  สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 

 (   )  …………………………………………………………………… 

 

5.  อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนข้ันต่าํของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 

 (   )  ต่าํกวาข้ันต่ําไมเกิน 2 ข้ัน 

 (   )  เทากับข้ันต่ํา 

 (   )  สูงกวาข้ันต่ํา 
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ตอนที่  2  การตรวจสอบคุณสมบตัิของบุคคล (ตอ) 

 

   สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 (   )  อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนนิการตอไปได 

 (   )  อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนนิการตอไปได แตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงาน 

         เปนผูพิจารณาในเร่ืองระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง 

 (   )  ไมอยูในหลักเกณฑ (ระบุเหตุผล……………………………………………………………………………..) 

 

     (ลงช่ือ)……………………………………………..(ผูตรวจสอบ) 

 (………………………………………………………) 

     (ตําแหนง) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป/ 

      ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี 

      วันท่ี ………..เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 2 

 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

 

ช่ือ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง…………………………………………………………………………………………..………. 

 

ตอนที่  1 รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ไดรับ 

 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
    พิจารณาจาก 
- ความรูทางวชิาการที่ใชในการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง พิจารณาจาก 
- ความชํานาญในการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง พิจารณาจาก 
- ความสามารถของบุคคลท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
4. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
- เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเกี่ยวของ 
   อยางมีประสิทธิภาพ 
- ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดยีิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหา 
  หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลว 
   ก็พยายามปรับปรุงใหดยีิ่งข้ึนไปอีกเร่ือยๆ หรืองานใดท่ีพบวา 
   มีปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิงไว 
   จนเกดิปญหาเชนนั้นซํ้าๆ อีก 

 

 

 

 

 

 
 

20 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.……….. 
 
 

 
 

…………
. 
 
 

................ 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตอนที่  1 รายการประเมิน 

 
คะแนน

เต็ม 

 
คะแนน 

ที่ไดรับ 
 
5. ความคิดริเร่ิม  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน  

- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหมๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
     - แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ 
        ปฏิบัติได 
     - แสวงหาความรูใหมๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/ 
        งานของตน 
     - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
        และกาวหนาอยูตลอดเวลา 
     - สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 
     - มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูส่ิงเราภายนอก 
 
6. การแกไขปญหาและการตดัสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใดๆ 
     - วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 
     - เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
     - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึก 
        ของตนเอง)  
 
7. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน  
     - รักษาวินัย 
     - ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
     - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ 
        ของขาราชการพลเรือน 
 
 
 
 

 

 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 

………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่  1 รายการประเมิน 

 
คะแนน

เต็ม 
 

 
คะแนน 

ที่ไดรับ 

 
8. ความสามารถในการส่ือความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
     - ส่ือสารกับบุคคลตางๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน  
        ผูรับบริการและผูท่ีเกี่ยวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
     - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจได 
        อยางชัดเจนโดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
 
9. การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
     - ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหมๆ หรือส่ิงท่ีเปนความกาวหนา 
        ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 
     - สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหมๆ ตลอดเวลา 
     - นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
        ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
     และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและจําเปนในการปฏิบัติงาน (ถามี) 
 

 
10 
 
 
 
 
 

10 

 
………… 

 
 
 
 
 

………… 

 

รวม 
 

100 
 

................ 
 

ความสมควร/เหตุผล......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

                                                      (ลงช่ือผูประเมิน)………………………………………………….. 

       (………………………………………………………..) 

                  (ตาํแหนง)…………………………………………………………….. 

                     วันท่ี………..เดือน………………………………พ.ศ………….. 

หมายเหต ุ  
- สวนภูมิภาค ผูประเมินคือ เกษตรจังหวัด 
- สวนกลาง ผูประเมินคือ ผูอํานวยการสํานัก / กอง หรือเทียบเทา 

ท้ังนี้  ใหผูประเมินระบุความสมควร / เหตุผลในการประเมินในแตละหัวขอใหชัดเจน 



เอกสารหมายเลข 3 
ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 

                              (ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 เสนอเพียง 1 เร่ือง) 

 

1. ช่ือผลงาน ................................................................................................................... 

2. สรุปสาระและข้ันตอนการดาํเนินงาน.........................................................................………… 

3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน (ระบุ วัน/เดอืน/ป)................................................................       
    ...........................................................................................................................……… 

4. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ).................................................................……. 

 ...........................................................................................................................…….. 

5. การนําไปใชประโยชน..............................................................................................……… 

 ........................................................................................................................…………. 

6.  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ.........................................................................………………. 

 .........................................................................................................................………… 

7.  ผูรวมดําเนินการ (ถามี).............................................……...............................................… 

 

  ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

         ลงช่ือ ............................................. 

      (..........................................) 

            ........../.........../............ 

 

  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนนิการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ

ความเปนจริงทุกประการ 

  ลงช่ือ ..........................   ลงช่ือ .................................. 

               (............................)            (..................................) 

                   ผูรวมดําเนินการ                          ผูรวมดําเนินการ 

 

  ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง 

ทุกประการ 

  ลงช่ือ ...............................   ลงช่ือ ..................................         

    (...................................)     (.........................................) 

            ตําแหนง...............................         ผูอํานวยการสํานัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือ                 
                                                         เทียบเทา 
    ........./........../................       ........./........../................ 

      (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ) 

 

ผลงานที่ผานมาเปนผลสําเร็จของงาน ใหนําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น 

ระบุผลสําเร็จของงาน  ประโยชนที่เกิดจากผลงานน้ันหรือนําผลงานไปใชเพ่ือแกไขปญหางาน 

มิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง 



ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 เสนอเพียง 1 เร่ือง) 

 

   ช่ือเร่ือง ........................................................................................... .......................... 

 

บทวิเคราะห/แนวความคิดเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

โดยสรุป (ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ) 

………………….…………………………...............................................................………………… 

.............................................................................................................…...............….. 

 ................................................................................................................................… 

ขอเสนอเพ่ือพัฒนางาน 
1.  
2.  
3.   
‐  
‐  

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1.  
2.  
3.   
‐  
‐    
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.  
2.  
3.   
‐  

 
         ลงช่ือ ............................................. 

        (.....................................) 
                         ผูเสนอแนวคดิ 

         .........../...................../................... 
 

    ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวความคิด/   

    วิธีการเพ่ือพัฒนางานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะเขารับการคดัเลือก (หนาที่   

    ความรับผิดชอบสามารถ Download  ไดจาก http://www.person.doae.go.th) และตองเปนแนวคิด    

    วิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในตําแหนงที่จะเขารับการคัดเลือกรวมทั้ง 

    ควรเปนแนวคิดที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  
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