




ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง
1 67 ผู้อํานวยการกลุ่ม คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

(นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ) เพ่ือให้เข้ารับการประเมินผลงาน
กลุ่มบัญชี  กองคลัง      เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
(ตําแหน่งว่าง) และวิธีการคัดเลือกท่ี อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด

โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯ
2 110 ผู้อํานวยการกลุ่ม ท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว.24 ส.ค.52 ท่ี กษ 1002/ว 242

(นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ) ลว.12 มี.ค.57 และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง  กองคลัง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการ เพ่ือ
(ตําแหน่งว่าง) แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ลว. 17 ส.ค.58 สามารถ Download

เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://www.person.doae.go.th
3 184 ผู้อํานวยการกลุ่ม ท้ังน้ี ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบและมีความประสงค์จะสมัคร

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ) เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารสมัครเข้ารับการคัดเลือก
กลุ่มโครงการและงบประมาณ จํานวน 6 ชุด ต่อตําแหน่งท่ีจะคัดเลือก 1 ตําแหน่ง
กองแผนงาน ตามแบบฟอร์มฉบับปัจจุบัน ปรับปรุง วันท่ี 16 เม.ย.58
(ตําแหน่งว่าง) (ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารการคัดเลือก)

1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่
4 270 ผู้อํานวยการกลุ่ม (นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ)     วันปิดรับสมัคร

กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล 2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะดําเนินการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ในอนาคตของตําแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน 
5 1076 วิศวกรการเกษตรชํานาญการพิเศษ     หมายถึง ผลงานท่ีนําเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับ

กลุ่มวิศวกรรมเกษตร สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร     การคัดเลือก และมีคําสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนข้ึนดํารงตําแหน่ง
(กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย     ใดมาก่อน
กองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ี 4. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงาน หรือแนวคิดของผู้อ่ืน
และวิศวกรรมเกษตร)     ท้ังน้ี หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเท็จเก่ียวกับ
(ตําแหน่งว่าง)     เรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทําผลงาน
หมายเหตุ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในตําแหน่ง     การลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรเกษตรรายย่อย     ผลงานของตนเอง หรือมีการจ้างวานให้ผู้อ่ืนจัดทํา

    ผลงาน โดยผลงานท่ีนํามาจัดทําน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง
6 1423 ผู้อํานวยการกลุ่ม     ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือ

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5  ลว. 12 เม.ย.42

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ     โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอประเมินบุคคล
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น     ของข้าราชการรายน้ัน และดําเนินการทางวินัย
(ตําแหน่งว่าง)     แก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี

บัญชีรายละเอียดตําแหน่งท่ีจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ท่ัวไป) จํานวน 129 ตําแหน่ง

(ส่งพร้อมหนังสือ ท่ี กษ 1002/ ว 958  ลงวันท่ี  3  สิงหาคม  2559)

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

7 1302 ผู้อํานวยการศูนย์ (วิศวกรการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 5. ผลงานท่ีผ่านมา และแนวความคิด ต้องมีเน้ือหา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี     ครบทุกหัวข้อ ตามท่ีแบบฟอร์มกําหนด
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี 6. ผลงานที่ผ่านมา ในข้อ 7 ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี)

    ให้ระบุ ช่ือ-สกุล ของผู้ร่วมดําเนินการ และสัดส่วน
8 258 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ     ของผลงานเป็นร้อยละ และหากไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     ให้ระบุไว้ว่า ไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ 
(ตําแหน่งว่าง)

9 271 นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 1032 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช
สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)
(ตําแหน่งว่าง)

11 1067 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการ
คุณภาพสินค้าเกษตร
สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)
(ตําแหน่งว่าง)

12 1133 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มสง่เสริมพืชเส้นใยและพืชหัว
สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
(ตําแหน่งว่าง)

13 1229 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท
(ตําแหน่งว่าง)
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

14 1235 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท
(ตําแหน่งว่าง)

15 11263 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี
หมายเหต ุ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานภารกิจโครงการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ
(ตําแหน่งว่าง)

16 1807 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
(ตําแหน่งว่าง)

17 3831 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด
(ตําแหน่งว่าง)

18 5338 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
(ตําแหน่งว่าง)

19 5565 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

20 5735 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

21 5913 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

22 6333 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

23 6599 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

24 6980 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
(ตําแหน่งว่าง)

25 8120 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลติ
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
(ตําแหน่งว่าง)

26 9198 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

27 9307 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

28 9341 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

29 1887 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี

30 2116 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธ์ุ
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

31 2201 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอคลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร

32 2237 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกําแพงเพชร

33 2454 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น

34 2539 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น
(ตําแหน่งว่าง)

35 2587 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
(ตําแหน่งว่าง)

36 2743 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ตําแหน่งว่าง)

37 2764 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

38 2770 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอคลองเข่ือน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ตําแหน่งว่าง)
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

39 2840 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

40 2941 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท

41 3129 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ

42 3237 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร
(ตําแหน่งว่าง)

43 3394 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย
(ตําแหน่งว่าง)

44 3401 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

45 3430 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย

46 3502 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่

47 3642 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

48 3668 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

49 3808 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง

50 3955 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก

51 4010 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
(ตําแหน่งว่าง)

52 4241 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอนาทม
จังหวัดนครพนม

53 4411 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

54 4509 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

55 4522 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

56 4683 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

57 4707 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ตําแหน่งว่าง)

58 4721 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

59 4804 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอจุฬาภรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

60 4836 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
(ตําแหน่งว่าง)

61 4956 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์

62 4973 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์
(ตําแหน่งว่าง)

63 5044 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

64 5278 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

65 10228 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
(ตําแหน่งว่าง)

66 10282 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ

67 10291 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ

68 5473 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์

69 5527 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์

70 5593 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี
(ตําแหน่งว่าง)

71 5681 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

72 5754 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

73 5935 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ตําแหน่งว่าง)
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

74 6000 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75 6194 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา

76 6319 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง

77 6360 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร
(ตําแหน่งว่าง)

78 6621 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี

79 6696 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์

80 6966 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

81 7113 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม

82 7121 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอแกดํา
จังหวัดมหาสารคาม
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

83 7196 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอนิคมคําสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร

84 7289 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

85 7424 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอคําเข่ือนแก้ว
จังหวัดยโสธร

86 7469 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร

87 7666 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด

88 7719 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

89 7786 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

90 7959 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี

91 8077 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี
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ลําดับ เลขท่ี
ท่ี ตําแหน่ง

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ

92 8188 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่พริก
จังหวัดลําปาง

93 8239 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง
(ตําแหน่งว่าง)

94 8318 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดลําพูน

95 8432 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอท่าลี่
จังหวัดเลย

96 8721 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอพยุห์
จังหวัดศรีสะเกษ

97 8727 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ
จังหวัดศรีสะเกษ

98 8731 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ

99 8829 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร

100 8923 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร
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101 9046 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา

102 9087 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธ์ุ
จังหวัดสงขลา

103 9093 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอนาหม่อม
จังหวัดสงขลา

104 9200 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ

105 9258 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภออัมพวา
จงัหวัดสมุทรสงคราม
(ตําแหน่งว่าง)

106 9304 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

107 9338 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

108 9408 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี

109 9544 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
(ตําแหน่งว่าง)
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110 9732 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี
(ตําแหน่งว่าง)

111 9811 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี

112 9865 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

113 9933 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ตําแหน่งว่าง)

114 10089 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสําโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์
(ตําแหน่งว่าง)

115 10146 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์

116 10182 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์

117 10259 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอศรีเชียงใหม่
จงัหวัดหนองคาย

118 10337 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคาย
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119 10428 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลําภู
(ตําแหน่งว่าง)

120 10470 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง
(ตําแหน่งว่าง)

121 10486 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง

122 10695 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี

123 10779 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอนํ้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์

124 10810 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์

125 10849 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี

126 11065 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอนํ้ายืน
จังหวัดอุบลราชธานี
(ตําแหน่งว่าง)
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127 11150 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรอําเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี

128 3839 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
(ตําแหน่งว่าง)

129 10535 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
(ตําแหน่งว่าง)



ลําดับ ตําแหน่ง
ท่ี เลขท่ี
1 5058 หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือให้เข้ารับการประเมินผลงาน
สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส      เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
(ตําแหน่งว่าง) และวิธีการคัดเลือกท่ี อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด

โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯ
2 7361 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว.24 ส.ค.52 ท่ี กษ 1002/ว 242

สํานักงานเกษตรอําเภอเบตง ลว.12 มี.ค.57 และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดยะลา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการ เพ่ือ

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน ลว. 17 ส.ค.58 สามารถ Download

3 9161 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://www.person.doae.go.th

สํานักงานเกษตรอําเภอควนโดน ท้ังนี้ ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบและมีความประสงค์จะสมัคร

จังหวัดสตูล เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารสมัครเข้ารับการคัดเลือก

จํานวน 6 ชุด ต่อตําแหน่งท่ีจะคัดเลือก 1 ตําแหน่ง

4 9167 เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ตามแบบฟอร์มฉบับปัจจุบัน ปรับปรุง วันท่ี 16 เม.ย.58
สํานักงานเกษตรอําเภอท่าแพ (ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารการคัดเลือก)
จังหวัดสตูล 1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่

    วันปิดรับสมัคร
2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ
    ในอนาคตของตําแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน 
    หมายถึง ผลงานท่ีนําเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับ
    การคัดเลือก และมีคําสั่งแต่งต้ังให้เลื่อนข้ึนดํารงตําแหน่ง
    ใดมาก่อน
4. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงาน หรือแนวคิดของผู้อื่น
    ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับ
    เรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทําผลงาน
    การลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็น
    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 4 ตําแหน่ง

(ส่งพร้อมหนังสือ ที่ กษ 1002/ ว 958  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559)

ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ
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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 (นกัวิชาการเงินและบญัชชีํานาญการพเิศษ) กลุ่มบญัชี กองคลงั 
    ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ การจัดทําบัญชีเงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ ประมวลผลและจัดทํารายงานการเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ กรมส่งเสริม 
การเกษตร ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทํารายงาน การคํานวณต้นทุนผลผลิต ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทํารายงาน  
การขอเบิกเงินคงคลัง เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง 
การบันทึกบัญชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
 
2. ผู้อํานวยการกลุ่ม (นกัวิชาการเงินและบญัชชีํานาญการพเิศษ) กลุ่มพฒันาระบบงานคลัง กองคลัง  
    ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานคลัง กําหนดมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์การบริหารงานคลัง ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ให้คําปรึกษา แนะนํา ในเรื่องกฎหมายและ
ระเบียบการเงินการคลัง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3. ผู้อํานวยการกลุ่ม (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ) กลุ่มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน 
    ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะการกําหนดนโยบาย และ
พัฒนารูปแบบระบบการจัดทําและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมท้ังกําหนดกรอบ และประสานการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี และแผนการใช้จ่ายเงินของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศูนย์กลางในการบริหาร ประสานงานและ
ควบคุมกํากับ ดูแล การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําและบริหารโครงการและงบประมาณของหน่วยงาน ในสังกัด 
กรมส่งเสริมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพ่ือใช้ในการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรมส่งเสริม
การเกษตร ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้คําปรึกษาแนะนําและจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เอกสารวิชาการเผยแพร่ความรู้ 
เก่ียวกับวิชาการด้านการจัดทําและบริหาร โครงการและงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. ผู้อํานวยการกลุ่ม (นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ) กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
    และการสื่อสาร  
    ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ พัฒนาระบบและดําเนินงานจัดทํา
สถิติข้อมูลสําหรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร จัดทํามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินงานตาม
ระเบียบวิธีการทางสถิติ ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบพัฒนา ระบบและดําเนินการจัดทําและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและ
แผนที่ในงานส่งเสริมการเกษตรเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีเอกภาพ จัดทํารายงานสถิติข้อมูลในงานส่งเสริมการเกษตร  
พร้อมทั้งเผยแพร่และให้บริการแก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5. วิศวกรการเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุ่มวิศวกรรมเกษตร สาํนกัพฒันาคณุภาพสนิคา้เกษตร 
   (กลุ่มส่งเสรมิการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย กองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพืน้ที ่และวิศวกรรมเกษตร) 
   หมายเหตุ ผูไ้ด้รบัการคัดเลอืกต้องปฏบิตัิงานในตําแหน่งผู้อํานวยการสง่เสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย  
   กองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจดัการพืน้ที ่และวิศวกรรมเกษตร 
   มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรในไร่นา เคร่ืองจักรกล
หลังการเก็บเก่ียวและแปรรูป ระบบวิศวกรรมโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล ให้บริการองค์ความรู้วิชาการ  
ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6. ผู้อํานวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนการเกษตร 
    ในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์การจัดทํายุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร
ระดับเขต ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด การติดตามประเมินผล และนิเทศ
งาน ให้คําปรึกษาแก่สํานักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน การรายงานผลการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
7. ผู้อํานวยการศนูย์ (วิศวกรการเกษตรชํานาญการพเิศษ) ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 
สํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
    ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีและ 
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ ให้เป็นแปลงต้นแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการ
ผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ รวบรวมการผลิต การขยาย กระจายพันธ์ุพืชและแมลงเศรษฐกิจ เพ่ือใช้ในงาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป 
ให้บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการด้านเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จําเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอ่ืน ๆ
ตามศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย                  
 
8. นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการพเิศษ กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 
    มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการเสนอแนะ ให้คําปรึกษาเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม ติดตาม 
ประเมินผล ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน 
ภายในกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
       
9. นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ พัฒนาระบบและดําเนินงานจัดทําสถิติข้อมูลสําหรับใช้ใน
งานส่งเสริมการเกษตร จัดทํามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินงาน ตามระเบียบวิธีการทางสถิติ 
ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ พัฒนาระบบและดําเนินการจัดทําและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและแผนที่ในงานส่งเสริม
การเกษตร ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีเอกภาพ จัดทํารายงานสถิติข้อมูลในงานส่งเสริมการเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
10. นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการวินจิฉัยศัตรูพืช สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
     (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)  
     มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา พัฒนา เทคโนโลยีการวินิจฉัยศัตรูพืช วิเคราะห์ วางแผน และส่งเสริมการวินิจฉัย
ศัตรูพืช การตรวจหาศัตรูพืชในพ้ืนที่และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม ให้คําปรึกษา แนะนํา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวินิจฉัย
ศัตรูพืช เทคนิคการวิเคราะห์ การตรวจหาศัตรูพืชในพ้ืนที่ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่ เหมาะสม ตลอดจน 
การดําเนินงานด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุน  
การให้บริการวิเคราะห์ตรวจวินิจฉัยเก่ียวกับศัตรูพืช และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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11. นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร  
      สํานกัพฒันาคณุภาพสนิค้าเกษตร (กลุม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารกัขาพชืและดนิปุ๋ย กองส่งเสริม 
      การอารกัขาพชืและจัดการดินปุย๋) 
      มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา พัฒนา การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน 
การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย ส่งเสริมการสร้าง และพัฒนาเครือข่าย
ด้านอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ยโดยการบูรณาการร่วมกับศูนย์บริหารศัตรูพืชและหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร 
พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
12. นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
      มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และระบบการผลิตพืชเส้นใย 
และพืชหัว (พืชเส้นใย ได้แก่ ฝ้าย ปอ นุ่น พืชเส้นใยอ่ืน ๆ และพืชหัว ได้แก่ มันสําปะหลัง มันแกว แห้ว และพืชหัวอ่ืน ๆ) 
เพ่ือกําหนดแนวทางและจัดทําแผนการพัฒนา และแผนส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต  ศึกษา พัฒนา ทดสอบ 
ประยุกต์เทคโนโลยีและระบบการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัวที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และเกษตรกร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิต ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว ประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและ 
พืชหัวและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
13. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
     หน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดทํายุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต การดําเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และกลุ่มจังหวัด งานข้อมูลสารสนเทศระดับเขต 
งานการตรวจราชการ การติดตามประเมินผล การนิเทศงาน การให้คําปรึกษาแก่สํานักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน การรายงานผลการปฏิบัติราชการ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
14. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุ่มพฒันาบคุลากร สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
      มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ งานพัฒนาเกษตรกรผู้นํา
และเครือข่ายการทํางานของกรม การให้คําปรึกษาแก่จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
การทํางานในพ้ืนที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
15. นักวิชาการเกษตรชํานาญการพเิศษ กลุ่มวิชาการสง่เสริมการเกษตร สํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา  และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
เกษตรกรและสภาพพ้ืนที่ในลักษณะบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร และพ้ืนที่เกษตรกรรม  
ในแต่ละภูมิภาค ให้คําปรึกษา และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 
แก่สํานักงานเกษตรจังหวัด ประสานหน่วยงานวิชาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชการพัฒนาเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในระดับเขต ส่งเสริมและประสานการดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริและในเขตพ้ืนที่พิเศษ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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16. หัวหนา้กลุ่ม (นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ) กลุ่มสง่เสริมและพฒันาเกษตรกร สาํนกังานเกษตรจังหวัด 
    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 
 
17. หัวหนา้กลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ) กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต  
      สํานักงานเกษตรจังหวัด 
      ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กํากับดูแล วางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการ
ผลผลิตการเกษตร พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ดําเนินการ
ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การให้บริการทางการเกษตร ดําเนินการตาม 
แผนงานโครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร ประสานและดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และโครงการ 
ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่เฉพาะ สนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอในการปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิต และจัดการผลผลิตในจังหวัด 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
18. 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 
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19. หัวหนา้กลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ) กลุ่มอารกัขาพชื  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
      ในฐานะหัวหน้ากลุ่มมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ดูแล และวางแผนการดําเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ย
ในจังหวัด ดําเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช สํารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช 
ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืชศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและ
เกษตรกร ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้คําปรึกษาแนะนําด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ย ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานด้านการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยในจังหวัด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
20. เกษตรอําเภอ (นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพเิศษ) สํานกังานเกษตรอําเภอ 
      ในฐานะเกษตรอําเภอ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม กํากับดูแล และวางแผนการส่งเสริมการผลิตการเกษตร 
ในอําเภอ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ 
ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 21. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ 
       มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์  และวางแผนการส่งเสริมการผลิตการเกษตรในอําเภอ ส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการ
ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



(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 
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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) 

 
 ผลงานที่ผ่านมาเป็นผลสําเร็จของงาน  ให้นําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะห์ถึงผลท่ีเกิดขึ้น 

ระบุผลสําเร็จของงาน  ประโยชน์ที่เกิดจากผลงานน้ันหรือนําผลงานไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหางาน 
มิใช่เป็นเพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง 



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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