


1 ผอ.กลุ่ม นักทรัพยากรบุคคล 121 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าท่ี

2 ผอ.กลุ่ม นักวิชาการเกษตร 1141 กลุ่มส่งเสริมไม้ผล สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

3 ผอ.ศูนย์ นักวิชาการส่งเสริม 1478 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม

4 ผอ.ศูนย์ นักวิชาการส่งเสริม 1563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 
การเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 ผอ.กลุ่ม นักวิชาการเกษตร 1599 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

6 วิศวกรการเกษตร 1696 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดกําแพงเพชร

7 นักวิชาการเกษตร 1126 กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

8 นักวิชาการเกษตร 1154 กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

9 นักวิชาการเกษตร 1195 กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

10 นักวิชาการเกษตร 11271 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

เลขท่ี
ตําแหน่ง

สังกัด

ตําแหน่งว่างส่วนกลาง  ระดับชํานาญการพิเศษ  จํานวน 10 ตําแหน่ง

บัญชีตําแหน่งว่าง หัวหน้ากลุ่ม, เกษตรอําเภอ และตําแหน่งภายใต้กลุ่ม

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  จํานวน 23 อัตรา

ลําดับ
ท่ี

ตําแหน่ง สายงาน



เลขท่ี
ตําแหน่ง

สังกัด
ลําดับ
ท่ี

ตําแหน่ง สายงาน

11 หน.กลุ่ม นักวิชาการส่งเสริม 7975 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
การเกษตร

12 หน.กลุ่ม นักวิชาการส่งเสริม 6582 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

การเกษตร
13 หน.กลุ่ม นักวิชาการส่งเสริม 9234 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

การเกษตร
14 หน.กลุ่ม นักวิชาการส่งเสริม 9706 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

การเกษตร

15 หน.กลุ่ม นักวิชาการส่งเสริม 7374 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
การเกษตร

16 หน.กลุ่ม นักวิชาการส่งเสริม 8513 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
การเกษตร

17 หน.กลุ่ม นักวิชาการส่งเสริม 10349 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
การเกษตร

18 หน.กลุ่ม นักวิชาการส่งเสริม 10523 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
การเกษตร

19 หน.กลุ่ม นักวิชาการส่งเสริม 3883 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก
การเกษตร

20 หน.กลุ่ม นักวิชาการส่งเสริม 3888 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก
การเกษตร

21 หน.กลุ่ม นักวิชาการส่งเสริม 4827 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
การเกษตร

22 หน.กลุ่ม นักวิชาการส่งเสริม 5179 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดน่าน
การเกษตร

23 กษอ. นักวิชาการส่งเสริม 3941 สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ระมาด สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก
การเกษตร

ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) จํานวน 12 ตําแหน่ง

ตําแหน่งว่างส่วนภูมิภาค  จํานวน 13 ตําแหน่ง

สสก.ท่ี 1 จังหวัดชัยนาท

สสก.ท่ี 2 จังหวัดราชบุรี

สสก.ท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น

สสก.ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่

ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) จํานวน 1 ตําแหน่ง

สสก.ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่
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แบบคําร้องขอย้ายไปดํารงตําแหน่งเกษตรจังหวัด/ผู้อํานวยการกอง/ผู้อํานวยการสาํนกั (หรือเทยีบเท่า)      
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม/ผู้อํานวยการกลุ่ม/ผู้อํานวยการศนูย์/เกษตรอําเภอ/ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพเิศษ 

------------------- 

เขียนที่.............................................................................…..…. 
                                                                                         วันที่ทําคํารอ้ง ….…….เดือน .......................... พ.ศ. ………...… 
 

1. ข้าพเจ้าชือ่.........………………..……นามสกุล…………………..………………….เกิดวนัที่ …..…. เดือน………..……..ปี……….. รวมอายุ..........ป ี

     โทรศัพทท์ีต่ิดต่อได ้: มือถอื .................................... โทรศัพท์ทีท่ํางาน ................................. โทรศัพทท์ี่บา้น  ...............................         

     E-mail ……….……………………………………..……….   

2. วุฒิการศึกษา....................................................................................................................................................................................... 

3. ตําแหน่งปัจจุบัน.................................................................................….………………….…..……………..………..……………….……………….. 

4. ชื่อสังกดัปัจจุบัน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………          

    5. ปัจจุบันได้รับคําส่ังให้ไป          รักษาราชการ          ชว่ยปฏิบัติราชการ   ที่สังกัดอื่น (ไม่ใช่ภายในสังกัดเดิม)   

         ชื่อสังกดัที่ไปรกัษาราชการ หรือ ไปช่วยราชการ ………………………………………………………………………………………………………………. 

         ตั้งแต่วนัที…่…..…..…เดือน……………………..…….พ.ศ.................... ถึงวนัที…่…...…เดือน………………………...พ.ศ………….…ตามคําส่ัง 

         กรมส่งเสริมการเกษตรที…่…………./...................... ลงวนัที…่………เดือน……………….………....พ.ศ.……….……  
  

6.  ประวัตกิารรับราชการ 

6.1 วันที่เริ่มบรรจุ/โอนเข้ากรมส่งเสริมการเกษตร.......................................................... รวมอายุราชการทั้งส้ิน.........................ปี  

6.2 ชื่อสังกัดที่บรรจุครั้งแรก............................................................................................................................................................. 

6.3 ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งใน ระดบั ปัจจบุัน ………………………..…ปี ………………….เดือน  

6.4 ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งใน สงักดั ปัจจบุัน ………………………..…ปี ………………….เดือน 
 

7.  ประวัตกิารศึกษา อบรม/ดงูาน     

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

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

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

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

8.  ความถนัดในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 

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

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

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

................................................................................................................................................................................................................  
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คู่สมรสชื่อ...................................................................................................... 
อาชีพ......................................................รายไดเ้ดือนละ.........................บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที.่.............................หมูท่ี่...................... ตรอก/ซอย/ถนน
...................................................แขวง/ตําบล................................................ 
เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด........................................... 
สถานที่ทํางาน............................................................................................... 

  9. ความรู้/ความสามารถพิเศษ   

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

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

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

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

10.  ชื่อบิดา    ................................................................................... อายุ.....……………ปี   

       ยังมีชีวิตอยู่   อาชีพ.................................รายได้ประจําเฉลี่ยต่อเดือน……….……… บาท                ถึงแก่กรรมแล้ว     

      ขณะนี้พักอาศัยอยู่ที่  บ้านเลขที่ ........................................หมู่ที่....................... แขวง/ตําบล………..………….………………………         

      เขต/อําเภอ………………….………..…………………  จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย…์.…………………          
 

11. ชื่อมารดา …………………………………………………………………………..  อายุ......................ปี    

      ยังมีชีวิตอยู่   อาชีพ.................................รายได้ประจําเฉลี่ยต่อเดือน……….……… บาท              ถึงแกก่รรมแล้ว     

     ขณะนี้พักอาศัยอยู่ที่  บ้านเลขที่ .........................................หมู่ที่....................... แขวง/ตําบล………..………….………………………         

     เขต/อําเภอ………………….………..…….……………  จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์….…………………  

                                             
12. ขณะนี้ผู้ขอย้ายพกัอาศัยอยู่ที่  บ้านเลขที่  ......................................... หมู่ที่..............................  อําเภอ…………………………………         

  แขวง/ตําบล………..………….………………………เขต/อําเภอ………………….…………..……  จังหวัด.......................................................      

       รหัสไปรษณีย…์.………………………                                              
 
13.  สถานะภาพของผู้ขอย้าย                      โสด          หย่าร้าง       หม้าย  

                                                          สมรส   

 

 

 

 

 
14.   จํานวนบตุร (ถ้ามี)...............คน       อยูร่วมกับบิดา - มารดา….......คน      แยกกันอยูก่ับบิดา - มารดา..…....คน    

  คนที่  1 อาย ุ………ปี กําลังศึกษาระดับ      อนุบาล          ประถม         มัธยม         อดุมศึกษา        อื่น ๆ........................ 

  คนที่  2 อาย ุ………ปี กําลังศึกษาระดับ      อนุบาล          ประถม         มัธยม         อดุมศึกษา        อื่น ๆ........................        

  คนที่  3 อาย ุ………ปี กําลังศึกษาระดับ      อนุบาล          ประถม         มัธยม         อดุมศึกษา        อื่น ๆ........................   

  คนที่  4 อาย ุ………ปี กําลังศึกษาระดับ      อนุบาล          ประถม         มัธยม         อดุมศึกษา        อื่น ๆ........................ 
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15. ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์จะขอย้าย ไปดํารงตําแหน่ง ดงัต่อไปนี้ (ระบุไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยงาน)   

15.1………………………………………………………………………….............................................................................................................. 

15.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

15.3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 16. เหตุผลในการขอย้าย  

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

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

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

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

    17. ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ หากได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว 

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

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

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

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

18. การขอเบิกค่าขนย้าย (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2534)  

     ขอเบกิค่าขนย้ายตามสิทธิ ์       ไม่ขอเบกิค่าขนย้ายตามสิทธิ ์

        ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากข้าพเจ้าได้รับอนุมัตยิ้ายตามคําร้อง ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ขอเบิกค่าเชา่บ้าน 
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจรงิทกุประการ  และตรงกับความประสงค์ของข้าพเจ้า 
ทุกประการ 

        ลงช่ือ……………………………………..ผู้ขอย้าย 

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

        ตําแหน่ง……………………..………………….  

 
19.  ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น  

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

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

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

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

    

        ลงช่ือ…………………………..………………….. 

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

        ตําแหน่ง……………………..………………….  
 




