




ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง
1 30 ผู้อํานวยการกลุ่ม (นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ) คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

กลุ่มช่วยอํานวยการและประสานราชการ เพ่ือให้เข้ารับการประเมินผลงาน
สํานักงานเลขานุการกรม      เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
(ตําแหน่งว่าง) และวิธีการคัดเลือกท่ี อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด

โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯ
2 814 ผู้อํานวยการกลุ่ม (นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการพิเศษ) ท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว.24 ส.ค.52 ท่ี กษ 1002/ว 242

กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ลว.12 มี.ค.57 และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสรมิการเกษตร
สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการ เพ่ือ
(ตําแหน่งว่าง) แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ลว. 17 ส.ค.58 สามารถ Download

เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://www.person.doae.go.th
3 982 ผู้อํานวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ท้ังน้ี ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบและมีความประสงค์จะสมัคร

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารสมัครเข้ารับการคัดเลือก
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จํานวน 6 ชุด ต่อตําแหน่งท่ีจะคัดเลือก 1 ตําแหน่ง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตามแบบฟอร์มฉบับปัจจุบัน ปรับปรุง วันท่ี 16 เม.ย.58
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) (ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารการคัดเลอืก)
(ตําแหน่งว่าง) 1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่

    วันปิดรับสมัคร
4 1076 ผู้อํานวยการกลุ่ม (วิศวกรการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะดําเนินการ

กลุ่มวิศวกรรมเกษตร สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร     ในอนาคตของตําแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย 3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน 
กองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ี     หมายถึง ผลงานท่ีนําเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รบั
และวิศวกรรมเกษตร)     การคัดเลือก และมีคําสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนข้ึนดํารงตําแหน่ง
(ตําแหน่งว่าง)     ใดมาก่อน

4. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงาน หรือแนวคิดของผู้อ่ืน
5 1269 ผู้อํานวยการกลุ่ม (นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ)     ท้ังน้ี หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเท็จเก่ียวกับ

กลุ่มพัฒนาบุคลากร     เรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทําผลงาน
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี     การลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
(ตําแหน่งว่าง)     ผลงานของตนเอง หรือมีการจ้างวานให้ผู้อ่ืนจัดทํา

    ผลงาน โดยผลงานท่ีนํามาจัดทําน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง
6 1357 ผู้อํานวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ     สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5  ลว. 12 เม.ย.42
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง     โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอประเมินบุคคล
(ตําแหน่งว่าง)     ของข้าราชการรายน้ัน และดําเนินการทางวินัย

    แก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี

บัญชีรายละเอียดตําแหน่งท่ีจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ท่ัวไป) จํานวน 90 ตําแหน่ง

(ส่งพร้อมหนังสือ ท่ี กษ 1002/ ว 113 ลงวันท่ี 25 มกราคม  2559)

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

7 1516 ผู้อํานวยการกลุ่ม (นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ) 5. ผลงานท่ีผ่านมา และแนวความคิด ต้องมีเน้ือหา
กลุ่มพัฒนาบุคลากร     ครบทุกหัวข้อ ตามท่ีแบบฟอร์มกําหนด
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา 6. ผลงานที่ผ่านมา ในข้อ 7 ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี)
(ตําแหน่งว่าง)     ให้ระบุ ช่ือ-สกุล ของผู้ร่วมดําเนินการ และสัดส่วน

    ของผลงานเป็นร้อยละ และหากไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ
8 1683 ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     ให้ระบุไว้ว่า ไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรท่ีสูง)
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่
(ตําแหน่งว่าง)

9 2879 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
(ตําแหน่งว่าง)

10 2970 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
(ตําแหน่งว่าง)

11 3158 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สาํนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
(ตําแหน่งว่าง)

12 3831 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด
(ตําแหน่งว่าง)

13 4029 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
(ตําแหน่งว่าง)
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

14 4124 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
(ตําแหน่งว่าง)

15 6575 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
(ตําแหน่งว่าง)

16 7232 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ตําแหน่งว่าง)

17 9240 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
(ตําแหน่งว่าง)

18 9997 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
(ตําแหน่งว่าง)

19 2260 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี 1 (มีนบุรี)
สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
(ตําแหน่งว่าง)

20 250 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
(ตําแหน่งว่าง)
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ท่ี ตําแหน่ง
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21 256 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
(ตําแหน่งว่าง)

22 858 นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการพิเศษ
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(สํานักงานเลขานุการกรม)
(ตําแหน่งว่าง)

23 881 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กลุ่มฝึกอบรม
สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ตําแหน่งว่าง)

24 939 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
(กองพัฒนาเกษตรกร)
(ตําแหน่งว่าง)

25 995 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
(กองพัฒนาเกษตรกร)
(ตําแหน่งว่าง)

26 1124 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมพืชนํ้ามันและพืชตระกูลถ่ัว
สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
(ตําแหน่งว่าง)

27 1153 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น
สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
(ตําแหน่งว่าง)
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28 1161 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มนํ้ามัน
สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
(ตําแหน่งว่าง)

29 1169 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด
สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
(ตําแหน่งว่าง)

30 1184 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมไม้ผล 
สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
(ตําแหน่งว่าง)

31 1207 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ
สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
(ตําแหน่งว่าง)

32 1416 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น
(ตําแหน่งว่าง)

33 1422 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น
(ตําแหน่งว่าง)

34 11250 นักวิชาเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม
(กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร)
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
หมายเหต ุปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ Zoning
(ตําแหน่งว่าง)
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35 11261 นักวิชาเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท
หมายเหต ุปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ Zoning
(ตําแหน่งว่าง)

36 11264 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี
หมายเหต ุปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ Zoning
(ตําแหน่งว่าง)

37 1824 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
(ตําแหน่งว่าง)

38 1857 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
(ตําแหน่งว่าง)

39 1893 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
(ตาํแหน่งว่าง)

40 2045 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธ์ุ
(ตําแหน่งว่าง)

41 2065 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธ์ุ
(ตําแหน่งว่าง)
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

42 2508 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
(ตําแหน่งว่าง)

43 2517 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
(ตําแหน่งว่าง)

44 2674 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ตําแหน่งว่าง)

45 2859 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี
(ตําแหน่งว่าง)

46 2892 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
(ตําแหน่งว่าง)

47 3059 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
(ตําแหน่งว่าง)

48 3208 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสวี
จังหวัดชุมพร
(ตําแหน่งว่าง)
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

49 3297 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย
(ตําแหน่งว่าง)

50 3342 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย 
(ตําแหน่งว่าง)

51 3672 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
(ตําแหน่งว่าง)

52 4002 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
(ตําแหน่งว่าง)

53 4167 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
(ตําแหน่งว่าง)

54 4177 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
(ตําแหน่งว่าง)

55 4198 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
(ตําแหน่งว่าง)
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

56 4226 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
(ตําแหน่งว่าง)

57 4359 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
(ตําแหน่งว่าง)

58 4457 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
(ตําแหน่งว่าง)

59 4729 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ตําแหน่งว่าง)

60 4897 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์

61 5464 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอปะคํา
จังหวัดบุรีรัมย์
(ตําแหน่งว่าง)

62 5576 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
(ตําแหน่งว่าง)

63 5587 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
(ตําแหน่งว่าง)
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

64 5941 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ตําแหน่งว่าง)

65 6255 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
(ตําแหน่งว่าง)

66 7212 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร
(ตําแหน่งว่าง)

67 7500 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
(ตําแหน่งว่าง)

68 7517 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด
(ตําแหน่งว่าง)

69 7633 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด
(ตําแหน่งว่าง)

70 7812 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
(ตําแหน่งว่าง)
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

71 8176 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง
(ตําแหน่งว่าง)

72 8227 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง
(ตําแหน่งว่าง)

73 8248 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง
(ตําแหน่งว่าง)

74 8448 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอด่านซ้าย
จงัหวัดเลย
(ตําแหน่งว่าง)

75 8530 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
(ตําแหน่งว่าง)

76 8611 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ
(ตําแหน่งว่าง)

77 8908 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร
(ตําแหน่งว่าง)
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

78 9363 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
(ตําแหน่งว่าง)

79 9442 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
(ตําแหน่งว่าง)

80 9557 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
(ตําแหน่งว่าง)

81 9601 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย
(ตําแหน่งว่าง)

82 9656 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
(ตําแหน่งว่าง)

83 9918 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ตําแหน่งว่าง)

84 10126 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
(ตําแหน่งว่าง)
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

85 10361 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู
(ตําแหน่งว่าง)

86 10418 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลําภู
(ตําแหน่งว่าง)

87 10532 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
(ตําแหน่งว่าง)

88 11053 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
(ตําแหน่งว่าง)

89 11102 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอโพธ์ิไทร
จังหวัดอุบลราชธานี
(ตําแหน่งว่าง)

90 11137 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี
(ตําแหน่งว่าง)



ลําดับ ตําแหน่ง
ท่ี เลขท่ี
1 5813 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอมายอ เพ่ือให้เข้ารับการประเมินผลงาน
จังหวัดปัตตานี      เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
(ตําแหน่งว่าง) และวิธีการคัดเลือกท่ี อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด

โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯ
ท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว.24 ส.ค.52 ท่ี กษ 1002/ว 242

2 5821 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ลว.12 มี.ค.57 และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองจิก เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการ เพ่ือ
จังหวัดปัตตานี แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน ลว. 17 ส.ค.58 สามารถ Download
(ตําแหน่งว่าง) เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://www.person.doae.go.th

ท้ังนี ้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบและมีความประสงค์จะสมัคร

เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารสมัครเข้ารับการคัดเลือก

3 5855 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) จํานวน 6 ชุด ต่อตําแหน่งท่ีจะคัดเลือก 1 ตําแหน่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอยะหริ่ง ตามแบบฟอร์มฉบับปัจจุบัน ปรับปรุง วันท่ี 16 เม.ย.58
จังหวัดปัตตานี (ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารการคัดเลือก)
(ตําแหน่งว่าง) 1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่

    วันปิดรับสมัคร
2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

4 5865 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     ในอนาคตของตําแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
สํานักงานเกษตรอําเภอกะพ้อ 3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน 
จังหวัดปัตตานี     หมายถึง ผลงานท่ีนําเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับ
(ตําแหน่งว่าง)     การคัดเลือก และมีคําสั่งแต่งต้ังให้เลื่อนข้ึนดํารงตําแหน่ง

    ใดมาก่อน
4. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงาน หรือแนวคิดของผู้อื่น

5 9131 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับ
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสตูล     เรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทําผลงาน
จังหวัดสตูล     การลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็น
(ตําแหน่งว่าง)     ผลงานของตนเอง หรือมีการจ้างวานให้ผู้อื่นจัดทํา

    ผลงาน โดยผลงานท่ีนํามาจัดทํานั้นไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง
    ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือ
    สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5  ลว. 12 เม.ย.42

    โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอประเมินบุคคล
    ของข้าราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

    แก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

บัญชีรายละเอียดตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ชายแดนใต้) จํานวน 5 ตําแหน่ง

(ส่งพร้อมหนังสือ ที่ กษ 1002/ ว 113 ลงวันที่ 25 มกราคม  2559)

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ
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ลําดับ ตําแหน่ง
ท่ี เลขท่ี

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

5. ผลงานท่ีผ่านมา และแนวความคิด ต้องมีเนื้อหา
    ครบทุกหัวข้อ ตามที่แบบฟอร์มกําหนด
6. ผลงานท่ีผ่านมา ในข้อ 7 ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี)
    ให้ระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ร่วมดําเนินการ และสัดส่วน
    ของผลงานเป็นร้อยละ และหากไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ
    ให้ระบุไว้ว่า ไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ 
    ให้ระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ร่วมดําเนินการ และสัดส่วน
    ของผลงานเป็นร้อยละ และหากไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ
    ให้ระบุไว้ว่า ไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ 



หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 

1. ผู้อํานวยการกลุ่ม (นกัจัดการงานทั่วไปชํานาญการพเิศษ) กลุ่มชว่ยอํานวยการและประสานราชการ  
    สํานักงานเลขานุการกรม    

    ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กํากับดูแล งานเลขานุการของหัวหน้า 
ส่วนราชการ และผู้บริหารระดับสูงของกรม งานจัดประชุมระดับผู้บริหาร การจัดงานพิธีการ การจัดกิจกรรมพิเศษ บริหาร
จัดการด้านงบดําเนินงานและโครงสร้างทางกายภาพของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัด
และสํานักงานเกษตรอําเภอ ประสานราชการของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 และหน่วยงานของ 
กรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการตอบข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2. ผู้อํานวยการกลุ่ม (นกัวิชาการเผยแพร่ชํานาญการพเิศษ) กลุ่มวิทยุกระจายเสยีงเพื่อการเกษตร  
    สํานักพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
           ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กํากับดูแล งานวางแผนการผลิตสื่อวิทยุ 
เพ่ือการเกษตร  งานผลิตรายการวิทยุ สปอร์ต สารคดี ด้านการสง่เสริมการเกษตร ออกอากาศทางสถานีวิทยุต่าง ๆ  
การบริหารจัดการ และควบคุมการดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 งานให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางการเกษตร ให้คําปรึกษาแนะนํา
ด้านการผลิตและพัฒนาสื่อวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3. ผู้อํานวยการกลุ่ม (นกัวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชาํนาญการพเิศษ) กลุ่มพฒันาผลติภณัฑ์วิสาหกิจชุมชน   
    กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน) 
           ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กํากับดูแล งานพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบ
การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาของชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานที่เหมาะสมส่งเสริม 
พัฒนาทักษะ ให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการการผลิต การลงทุน และการตลาดที่เหมาะสมเพ่ือให้วิสาหกิจชุมชน สถาบัน
เกษตรกร และชุมชน มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ รวมถึงการสร้างความพร้อมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าในระดับที่สูงขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. ผู้อํานวยการกลุ่ม (วิศวกรการเกษตรชํานาญการพเิศษ) กลุ่มวิศวกรรมเกษตร สํานักพฒันาคณุภาพสนิค้าเกษตร 
    (กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย กองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพืน้ที ่และวิศวกรรมเกษตร) 

ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กํากับดูแล งานทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกล ให้บริการองค์ความรู้วิชาการ ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตร และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5. ผู้อํานวยการกลุ่ม (นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ) กลุ่มพัฒนาบุคลากร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
    ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กํากับดูแล วางแผนการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
ในเขตรับผิดชอบ งานพัฒนาเกษตรกรผู้นําและเครือข่ายการทํางานของกรม การให้คําปรึกษาแก่จังหวัดในการพัฒนา
บุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการทํางานในพ้ืนที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6. ผู้อํานวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
    สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
 ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กํากับดูแล วางแผนการจัดทํายุทธศาสตร์การส่งเสริม
การเกษตรระดับสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และกลุ่มจังหวัด งานข้อมูลสารสนเทศระดับสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
งานตรวจราชการ การติดตามประเมินผล การนิเทศงาน การให้คําปรึกษาแก่สํานักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน การรายงานผลการปฏิบัติราชการ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      
7. ผู้อํานวยการศนูย์ (นกัวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชาํนาญการพเิศษ) ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 
    จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรทีสู่ง) สํานักงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
    ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับดูแลการพัฒนา
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และพัฒนาแปลงสาธิตและ
แปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบ ประสานงานกับหน่วยงานพัฒนาบนพ้ืนที่สูง และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
8. หัวหนา้กลุม่ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ) กลุ่มสง่เสริมและพฒันาเกษตรกร สาํนักงานเกษตรจังหวัด 
  ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กํากับดูแล วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กร
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
ประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  การดําเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กร
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ประสานและดําเนินงานเก่ียวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
9. หัวหน้ากลุม่ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการพเิศษ) กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลติ  
    สาํนกังานเกษตรจังหวัด 
    ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กํากับดูแล วางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
การเกษตร พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ดําเนินการส่งเสริม
และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การให้บริการทางการเกษตร ดําเนินการตามแผนงาน
โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประสาน
การแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร ประสานและดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และโครงการส่งเสริม
การเกษตรในพ้ืนที่เฉพาะ สนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม 
การผลิตและจัดการผลผลิต ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิต และจัดการผลผลิตในจังหวัด และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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10. หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ) กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ  
      สํานกังานเกษตรจังหวัด 
      ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พัฒนาสารสนเทศระดับ
จังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมูลมือสองอ่ืน ๆ  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ และประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด พัฒนาวิธีการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
ปรับปรุงกระบวนการทํางานในพ้ืนที่ พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนของชุมชน 
สนับสนุนสํานักงานเกษตรอําเภอในการจัดทําแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการจัดทําข้อมูลสารสนเทศระดับ
อําเภอ ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานเกษตรจังหวัดและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
11. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรพื้นที่ 1 (มีนบุรี) สํานักงานเกษตรพื้นที่ 
      เกษตรกรุงเทพมหานคร  
      ในฐานะหัวหน้าสํานักงาน มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กํากับดูแล พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้  
ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาเกษตรในพ้ืนที่เมืองสู่เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ตามแผนการพัฒนาการ
เกษตรที่กําหนด วางแผนและปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และกรุงเทพมหานคร ให้บริการทางการเกษตร 
ให้คําปรึกษา แนะนํา มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
12. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุ่มพฒันาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพฒันางาน 
      ส่งเสริมการเกษตร  
      มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม 
ประสานและส่งเสริมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนและเช่ือมโยง 
กลไกการทํางานในระดับพ้ืนที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    
13. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุ่มวิจัยดา้นสง่เสริมการเกษตร กองวิจัยและพฒันางานส่งเสริม
การเกษตร  
      มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบ 
การวิจัยและการทําผลงานทางวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพ่ือการประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ให้คําแนะนํา 
การดําเนินงานการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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14. นกัวิชาการเผยแพรช่ํานาญการพเิศษ กลุ่มเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์สํานักพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      (สํานกังานเลขานกุารกรม)  
       มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการสื่อสารเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรม 
ดําเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ให้คําปรึกษา แนะนํา ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
งานส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
15. นกัทรพัยากรบคุคลชาํนาญการพเิศษ กลุ่มฝกึอบรม สํานักพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและออกแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรของกรม โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนาภายใน ให้คําปรึกษา แนะนํา ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
16. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุ่มพฒันาเครอืข่ายเกษตรกร กองพฒันาเกษตรกรและ 
      วิสาหกิจชุมชน (กองพฒันาเกษตรกร)  
      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร การจัดทํา
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร กําหนดแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มส่งเสริม
การเกษตรและเครือข่าย การจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรและทุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนในอาชีพ
การเกษตร ให้คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม บริการความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ประสาน
ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สนับสนุนกิจกรรมกองทุนที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
      
17. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุ่มพฒันาแม่บา้นเกษตรกรและเคหกิจเกษตร  
      กองพฒันาเกษตรกรและวิสาหกิจชมุชน (กองพฒันาเกษตรกร)  
      มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา รูปแบบส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร 
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของแม่บ้านเกษตรกร ในการพัฒนาครอบครัวและอาชีพการเกษตร ส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย ให้มีการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากร และทุนเพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาครอบครัว และอาชีพการเกษตร ให้คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม บริการความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิชาการเคหกิจเกษตร ประสานความร่วมมือและสนับสนุน 
การพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
18. นกัวิชาการเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุ่มส่งเสริมพืชน้ํามันและพชืตระกลูถ่ัว สํานักส่งเสริมและจัดการสนิคา้เกษตร 
      มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตพืชนํ้ามันและพืช
ตระกูลถั่ว (พืชนํ้ามัน ได้แก่ ทานตะวัน ละหุ่ง  งา สบู่ดํา เรปซีด ฯลฯ และพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่ว
แดง ถั่วพุ่ม ถั่วหรั่ง ฯลฯ ) เพ่ือกําหนดแนวทางและจัดทําแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต พัฒนา ทดสอบ 
ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตพืชนํ้ามันและพืชตระกูลถั่วที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชนํ้ามันและพืชตระกูลถั่ว ประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตของ 
พืชนํ้ามันและพืชตระกูลถั่ว และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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19. นักวิชาการเกษตรชํานาญการพเิศษ  กลุ่มสง่เสริมไม้ยืนตน้  สํานกัสง่เสริมและจัดการสนิคา้เกษตร 
      มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตไม้ยืนต้น 
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มะพร้าว กาแฟ ชา โกโก้ ไผ่ มะม่วงหิมะพาน มะคาเดเมีย หวายและไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจเพ่ือกําหนดแนวทางและจัดทําแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต พัฒนา ทดสอบ 
ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตไม้ยืนต้น ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ทั้งทางด้านปริมาณ และคุณภาพการให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตไม้ยืนต้น ประสานงานด้านการ
ส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้นและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
20. นักวิชาการเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้าํมัน สํานักส่งเสริมและจัดการสนิคา้เกษตร 
      มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและระบบการผลิตยางพาราและ
ปาล์มนํ้ามัน เพ่ือกําหนดแนวทางและจัดทําแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตยางพาราและปาล์มนํ้ามัน  
การพัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตยางพาราและปาล์มนํ้ามัน ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และ
เกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต ให้คําปรึกษา 
แนะนําและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตยางพารา และปาล์มนํ้ามัน และการจัดการด้านการตลาดของผลผลิต 
ยางพาราและปาล์มนํ้ามัน ประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มนํ้ามัน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
21. นักวิชาการเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุ่มส่งเสริมพชืผกัและเหด็ สํานักส่งเสรมิและจัดการสินค้าเกษตร 
       มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตผักและเห็ด 
เพ่ือกําหนดแนวทางและจัดทําแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการ ผลผลิตผักและเห็ด พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยี
และระบบการผลิตผักและเห็ด ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งทางด้าน ปริมาณและ
คุณภาพ ส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตผักและเห็ด 
และการจัดการด้านการตลาดของผลผลิตผักและเห็ด ประสานงานด้านส่งเสริมการผลิตผักและเห็ด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
22. นักวิชาการเกษตรชํานาญการพเิศษ  กลุ่มสง่เสริมไม้ผล  สาํนกัสง่เสริมและจัดการสนิคา้เกษตร 

  มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตไม้ผล  
เพ่ือกําหนดแนวทางและจัดทําแผนส่งเสริมส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและ
ระบบการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ 
ส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต ให้คําปรึกษา แนะนําและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตไม้ผล ประสานงานด้านการ
ส่งเสริมการผลิตไม้ผล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
23. นักวิชาการเกษตรชํานาญการพเิศษ  กลุ่มสง่เสริมแมลงเศรษฐกจิ สํานกัส่งเสริมและจัดการสนิค้าเกษตร 
      มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตผึ้ง ได้แก่ ผึ้งพันธ์ุ 
ผึ้งโพรง ชันโรง และแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด ด้วงสาคู ครั่ง ฯลฯ เพ่ือกําหนดแนวทางและจัดทําแผนส่งเสริมส่งเสริมการ
ผลิตและการจัดการผลผลิต รวมท้ังการส่งเสริมตลาดผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบ
การผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งทางด้านปริมาณและ
คุณภาพ ส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต รวมทั้งการส่งเสริมตลาดของผลผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ให้คาํปรึกษา 
แนะนํา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ และการจัดการด้านการตลาดของผลผลิตผึ้งและ 
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แมลงเศรษฐกิจ ประสานงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ การจัดการด้านตลาดผลผลิตผึ้งและแมลง
เศรษฐกิจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
24. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ  กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ  สํานกังานส่งเสริมและ 
      พฒันาการเกษตร  
อ่ืน ๆมีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดทํายุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต การดําเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และกลุ่มจังหวัด งานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับเขต งานการตรวจราชการ การติดตามประเมินผล การนิเทศงาน การให้คําปรึกษาแก่สํานักงานเกษตรจังหวัดในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน การรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ได้รับมอบหมาย 
25. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุ่มพฒันาบคุลากร สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
             มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ งานพัฒนา
เกษตรกรผู้นําและเครือข่ายการทํางานของกรม การให้คําปรึกษาแก่จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายการทํางานในพ้ืนที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
26. นักวิชาเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุม่พฒันาการมีส่วนร่วม (กลุม่พฒันาระบบส่งเสริมการเกษตร)  
      กองวิจัยและพฒันางานส่งเสริมการเกษตร  
      หมายเหตุ ปฏบิตัิงานยุทธศาสตร์ Zoning 
              มีหน้าที่ในการศึกษา พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีและเครือข่าย
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานวิชาการ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ รวมทั้งการวางระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบการสื่อสารจากทางไกล พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือ 
เทคนิคการส่งเสริมการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน และกลไก   
การทํางานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การประสานเช่ือมโยงการทํางานส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ พัฒนาระบบการ
ให้บริการของสํานักงานในระดับภูมิภาคแบบสํานักงานอัจฉริยะ (Smart Office) และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
27. นักวิชาเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุม่วิชาการส่งเสริมการเกษตร สํานักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตร  
      หมายเหตุ ปฏบิตัิงานยุทธศาสตร์ Zoning 
                มีหน้าที่ในการศึกษา พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรและ
สภาพพ้ืนที่ในลักษณะบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร และพ้ืนที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค 
ให้คําปรึกษา และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแก่สํานักงานเกษตร
จังหวัด ประสานหน่วยงานวิชาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชนในระดับเขต ส่งเสริมและประสานการดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและในเขตพ้ืนที่
พิเศษ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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28. เกษตรอําเภอ (นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ) สํานกังานเกษตรอําเภอ 
       มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรในอําเภอ 
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ 
ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



(ฉบับปัจจุบัน  ปรับปรุง วันท่ี 16 เมษายน 2558) 

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น 

 

ของ 

 

.................(ชื่อ-สกุล)................ 

 

....................(ตําแหน่ง).................. 

 

.....................(หน่วยงานท่ีสังกัด)................... 

 

 

 

เอกสารฉบบันี้เป็นเอกสารประกอบการคัดเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้ารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง......................................ตําแหน่งเลขที่............ 

.........................หน่วยงาน.......................  

 



 

เอกสารหมายเลข 1 

แบบพจิารณาคณุสมบตัิของบคุคล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 
 

1. 

2. 

 

 
 

3. 

 

 

4. 

 

 

ช่ือ – สกุล  (ผูข้อรับการคัดเลือก)..........................................................................................................       

ตําแหน่ง (ปัจจบัุน)....................................................................... ตําแหน่งเลขที่ ................................. 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ...................................................................................................................................... 
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก ............................................................. กรม .................................................... 
ดํารงตําแหน่งน้ีเมื่อวันที่ ............................. ดํารงตําแหน่งระดับปัจจุบันเมื่อวันที่ ............................... 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ................................บาท 

ขอคัดเลือกเพ่ือประเมินในตําแหน่ง ..................................................... ตําแหน่งเลขที่ ........................ 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ...................................................................................................................................... 
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก .............................................................. กรม .................................................. 

ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
เกิดวันที่ .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ............................... 
อายุราชการ ...................... ปี ............................ เดือน ............................... 

5. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิและวิชาเอก 
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
.............................................. 

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

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

 
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

 
………………………………………. 

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

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

             
             สถาบัน 
 
………………………………………. 

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

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

6. 

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ช่ือใบอนุญาต....................................................) 
วันออกใบอนุญาต...................................... วันหมดอายุ ..........................................................       

 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล (ต่อ) 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลีย่นแปลงในการดํารงตําแหน่งในสายงานต่างๆ 

       วัน เดือน ปี 
.....................................   
...................................... 
..................................... 
..................................... 

        ตําแหน่ง 
.....................................       
...................................... 
..................................... 
......................................      

 อัตราเงินเดือน 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………        
    

          สังกัด 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
 

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
       ปี 

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

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

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

  ระยะเวลา
..............................    
............................ 
 ............................      
 

               หลักสูตร 
……………………..………………….……….. 
……………………………..………..………….. 
………………………………..…..…………… 

        สถาบัน 
……………………………... 
……………………………..    
……………………………...    

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7  
เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

10. ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์  เช่น  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  เกษตรตําบลดีเด่น  เกษตรอําเภอดีเด่น 
      หรือผลการประกวดสถาบันเกษตรกร 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
 
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มน้ี ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
  

(ลงช่ือ) .............................................. (ผู้ขอรับการคัดเลือก) 
         (….........................................) 
วันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. .............  
 

 

หมายเหต ุ ข้อ 1 – 10 ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และฝ่ายบริหารทั่วไป/หน่วยงาน 
  การเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคณุสมบตัิของบคุคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
  (  ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 (  ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถ้ากําหนดไว้) 
 (  ) ตรงตามที่กําหนด (ใบอนุญาต ...................................) 
 (  ) ไม่ตรงตามที่กําหนด 

3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
 (  ) ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 (  ) ไม่ครบ แต่จะครบกําหนดในวันที่...................................... 

4. ระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง 
(ให้รวมถึงการดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ีนที่เก่ียวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
หรือเก้ือกูลด้วย) 

 (  ) ตรงตามที่ ก.พ.กําหนด 
 (  ) ไม่ตรง 
 (  ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา 
 (  ) .................................................................... 

5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง) 
 (  ) ตํ่ากว่าขั้นตํ่าไม่เกิน 2 ขั้น 
 (  ) เท่ากับขั้นตํ่า 
 (  ) สูงกว่าขั้นตํ่า 
 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

ตอนที่  2  การตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคล (ต่อ) 
 

 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้ 
 (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงาน 

เป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่ง 
 (  ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล..................................................................................) 
  

   (ลงช่ือ) .......................................... (ผู้ตรวจสอบ) 
            (........................................) 
(ตําแหน่ง) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป/ 
           ผู้รับผิดชอบงานการเจา้หน้าท่ี   . 
วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบประเมินคณุลักษณะของบคุคล 

ช่ือ ........................................................................................................................................................................ 
ขอประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ............................................................................................................... 

ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

 

1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
   พิจารณาจาก 
    - ความรู้ทางวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง พิจารณาจาก 
    - ความชํานาญในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 
3. สมรรถนะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง พิจารณาจาก 
    - ความสามารถของบุคคลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 
4. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - เอาใจใสใ่นการทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวข้อง 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา 
      หรือข้อผดิพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สําเร็จและได้รับผลดีแล้ว 
      ก็พยายามปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใดที่พบว่า 
      มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรอืปล่อยทิ้งไว้ 
      จนเกิดปัญหาเช่นน้ันซ้ําๆ อีก 
 
 

 

 

 
 

 

20 
 
 
 

10 
 

10 
 
 

10 

 

 

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

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



ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

 

5. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสทิธิผลของงาน 
    - แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ 
      ปฏิบัติได้ 
    - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/ 
      งานของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
      และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉบัไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
 

6. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ  
    - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
    - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
    - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึก 
      ของตนเอง) 
 

7. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - รกัษาวินัย 
    - ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
    - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ 
      ของข้าราชการพลเรือน 
 

 

 

 

 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 

 

 

 

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

. 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

 



ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

 

8. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
      ผู้รับบริการและผู้ที่เก่ียวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ายทอดและเผยแพรค่วามรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
      อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
9. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า 
      ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - นําความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
   และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสมและจําเป็นในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

 

10 
 
 
 
 
 

10 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

.  

รวม 100 ................ 

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

       (ลงช่ือผู้ประเมิน) .......................................... 
                  (........................................) 
                                (ตําแหน่ง) .................................................. 
         วันที่ .......... เดือน .................  พ.ศ. ……….. 
 
 หมายเหต ุ

- ส่วนภูมิภาค ผูป้ระเมิน คือ เกษตรจังหวัด 
- ส่วนกลาง ผู้ประเมิน คือ ผู้อํานวยการสํานัก / กอง หรือเทียบเท่า 

ทั้งนี้  ใหผู้ป้ระเมินระบคุวามสมควร / เหตผุลในการประเมินในแต่ละหัวข้อให้ชดัเจน 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 3 
 

ผลงานทีเ่ปน็ผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 
(เสนอผลงานทีผ่่านมาย้อนหลงัไม่เกิน 3 ปี จํานวน 1 เรื่อง ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)  

1. ชื่อผลงาน ...................................................................................................................................................... 
2. สรุปสาระและขัน้ตอนการดาํเนินงาน ........................................................................................................... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ........................................................................................................................ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ผลสาํเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ) …………………………………………..……………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การนาํไปใชป้ระโยชน ์.................................................................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ปญัหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ผู้ร่วมดําเนนิการ (ถ้ามผีู้รว่มให้ระบุร้อยละของผู้ร่วมดําเนินการด้วย ถ้าไม่มี ให้ใส ่“ไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ”) 
    7.1 ช่ือ – นามสกุล ............................... ตําแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ................... 
    7.2 ช่ือ – นามสกุล ............................... ตําแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ...................     
 

  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

       ลงช่ือ ..................................................    
                        (................................................)   
                ........../............../........... 
  

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 

    ลงช่ือ ...................................   ลงช่ือ ...................................  
         (.................................)           (................................)  
            ผูร้่วมดําเนินการ              ผู้ร่วมดําเนินการ 

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

    ลงช่ือ ...................................   ลงช่ือ ...................................  
         (.................................)           (................................)  
        ตําแหน่ง ....................................      ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเท่า 
              ........../............../...........         ........../............../........... 
 (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ) 

 
 ผลงานท่ีผ่านมาเป็นผลสําเร็จของงาน  ให้นําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะห์ถึงผลท่ีเกิดข้ึนระบุผลสําเร็จของงาน  ประโยชน์ท่ีเกิดจาก

ผลงานนั้น หรือนําผลงานไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหางานมิใช่เป็นเพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง 
ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทําผลงาน หรือมีการลอก ลอกเลียน

ผลงาน หรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือจ้างวานผู้อื่นให้จัดทําผลงานให้ โดยผลงานท่ีนํามาจัดทํานั้น ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง
ของตน  กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการ
พิจารณาคําขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ ดังกล่าว  รวมถึงผู้เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี 



ข้อเสนอแนวความคดิ/วิธกีารเพือ่พฒันางานให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
(เสนอแนวความคิด จํานวน 1 เร่ือง ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)  

 

ชื่อเรื่อง .............................................................................................................................................................. 

บทวิเคราะห์/แนวความคดิเพื่อพฒันาหรอืปรบัปรุงงานในตําแหน่งทีจ่ะแต่งตั้งโดยสรุป 
(ไม่ควรเกิน 1 หนา้กระดาษ) 
 ................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

ขอ้เสนอเพือ่พฒันางาน 
1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

      ลงช่ือ .......................................    
            (........................................) 
         ผู้เสนอแนวคดิ 

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

 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น ต้องเป็นแนวความคิด/ 
วิธีการเพ่ือพัฒนางานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตาํแหน่งที่จะเขา้รบัการคดัเลือก  (หน้าที ่
ความรับผิดชอบสามารถ Download ได้จาก http://www.person.doae.go.th) และต้องเปน็แนวคิด 
วิสัยทัศน์  หรอืแผนงานที่จะทําในอนาคตเพื่อพฒันางานในตาํแหน่งที่จะเขา้รบัการคดัเลือกรวมทั้ง 
ควรเปน็แนวคดิทีส่ามารถนําไปปฏบิตัิได้จรงิ 
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