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   3. ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการกลุม่ / ผูอ้ํานวยการศนูย ์/ หัวหน้ากลุ่ม / หัวหน้าฝ่าย  
(ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ) พื้นที่ทัว่ไปและชายแดนใต ้
      3.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปี หรือ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย หรือ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ และมีระยะเวลาดํารง/เคยดํารงตําแหน่งรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
(ในกรณีย้ายจากสํานักงานเกษตรอําเภอมาดํารงตําแหน่งภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์) 
 3.2 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
 3.3 เงินเดอืนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท 
 3.4 ไม่อยู่ระหว่างถกูสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินยั 
           3.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ก.พ.กําหนด 
            4. ตําแหน่ง เกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ) พื้นที่ทั่วไป 
 4.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ และมีระยะเวลาดํารง/เคยดํารงตําแหน่ง
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ในกรณีย้ายจากสํานักงานเกษตรอําเภอมาดํารงตําแหน่งภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์) หรือ
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (เกษตรตําบล ระดับชํานาญการพิเศษ) ภายใต้สํานักงานเกษตรอําเภอ 
และมีระยะเวลาดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
      4.2 ดํารงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
       4.3 เงินเดอืนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท 
       4.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดบัอําเภอ (นสอ.) หรือหลักสูตร 
นักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 
       4.5 ไม่อยู่ระหว่างถกูสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
       4.6 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ก.พ.กําหนด 

5. ตําแหน่ง เกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ) พื้นที่ชายแดนใต ้
       5.1 ดํารงตาํแหน่งเกษตรอาํเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) หรือ ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ ภายใตก้ลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ และมีระยะเวลาดํารง/เคยดาํรงตําแหน่งรวมกันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ป ี(ในกรณยี้ายจากสํานักงานเกษตรอําเภอมาดํารงตําแหน่งภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์) หรือดํารงตาํแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (เกษตรตําบล ระดับชํานาญการพิเศษ) ภายใต้สํานกังานเกษตรอําเภอ  
และมีระยะเวลาดาํรงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
      5.2 ดํารงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
       5.3 เงินเดอืนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท 

     5.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (นสอ.) หรอืหลักสูตร 
นักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรอืหลักสูตรนกับริหารการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ระดบักลาง (นบก.) 
          5.5 ไม่อยู่ระหว่างถกูสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
       5.6 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ก.พ.กําหนด 

6. ตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ ภายใตก้ลุ่ม/ฝ่าย/ศนูย ์
    6.1 ดํารงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และปฏิบัติงาน 

ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
          6.2 เงินเดอืนไม่ต่ํากว่า 28,000 บาท 
       6.3 ไม่อยู่ระหว่างถกูสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย 
                 6.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามทีก่.พ.กําหนด 

/7. ตําแหน่ง... 





 
 

ข้อมูลบคุคลและแบบแสดงผลงาน 
 

1. ประวัติส่วนตวั 
 ช่ือข้าราชการ………………………………………………..……………………………………………………… 
 ตําแหน่งปัจจุบัน….……………………………………………เลขที่ตําแหน่ง……………………………………. 
 สังกัด.................….………………………………………………………………………………………………… 
 อัตราเงินเดือน............….…………………………………………………………………………………………... 
 เริ่มรับราชการวันที่.....….…………………………………………………………………………………………... 
 ดํารงตําแหน่งระดับปัจจุบันวันที่.........….………………………………………………………………………….. 
 วัน เดือน ปี เกิด.….………………………………………………………………………………………………… 
 เกษียณอายุราชการวันที่.................….……………………………………………………………………………… 
 บิดาช่ือ...............….………………………………………มารดาช่ือ……………………………………………… 
 สามี / ภรรยา ช่ือ...............….………………………………………………………………………………………. 
 บุตร...............….…………… คน      ธิดา……………………………. คน 
 ปฏิบัติงานในตําแหน่งปัจจุบัน……………..…….ปี   ………………………เดือน 
 ปฏิบัติงานในระดับปัจจุบัน……………..…….ปี   ………………………เดือน  
 รับราชการมาเป็นเวลา……………..…….ปี   ………………………เดือน 
  

2. วุฒกิารศกึษาและสาขาทีศ่กึษา 

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

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

       
  3.  ประวตักิารรบัราชการ  

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

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

  

  

 

 

 
 
 หมายเหต ุ  ให้จัดทาํข้อมูลบคุคลและผลงานย้อนหลัง 2 ปี ครบทกุขอ้ทีก่ําหนดไว้ในแบบ 
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4. การฝกึอบรมและดูงาน 

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

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

  5.  ผลงานทีส่ําคญัหรือผลงานทีเ่ป็นทีป่ระจักษ์ในความสามารถ  

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

............................................................................................................................................................................ 
 
  6.  ประโยชนท์ีท่างราชการจะไดร้บั หากได้รบัการแตง่ตั้งใหด้ํารงตาํแหน่งดังกล่าว  

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

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

  7.  เหตกุารณส์ําคญัในชีวิตราชการ  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

  8.  ความสามารถพิเศษ ความชํานาญงานพเิศษ และทกัษะทีท่าํใหป้ระสบความสําเร็จ  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

  9.  สุขภาพกายและจติใจทีเ่กีย่วข้องกบัการดาํรงตาํแหน่ง  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

10.  ประวตัทิางวินัย 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                ผู้จัดทํา 
 

             (ลงชื่อ)....................................................... 
(.........................................................) 
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แบบแสดงผลงาน 
ประกอบการพิจารณาเลื่อนตําแหนง่ 
................................................... 

 
    ชื่อเจ้าของผลงาน…………………………………………..………………………………………………………………………………….....….. 
 ตําแหน่งทางการบรหิาร.....................................................................................………………………………………..……...... 
 ตําแหน่งในสายงาน....….………………………………………………………………………………………….......................................... 
 สังกดั..........................….…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
ผลงาน   ประโยชน์ขอผลงาน   ความรู้ความสามารถที่ใช ้
         ในการปฏบิตังิานนัน้ 
1. (ชื่อและสาระสําคญัของ  ………………………………           …………………………………….. 

ผลงานโดยสรปุย้อยหลัง 2 ปี) 
2. ..........................................  ....................................                     ……………………………………... 
3. ..........................................          ....................................                     …………………………………...... 
                  ฯลฯ 
 
 
                เจ้าของผลงาน      ความเหน็ผูบ้ังคบับญัชา 
 
 

 (ลงชื่อ)..........................................                      .............................................. 
         (.......................................)                     .............................................. 
 ตําแหน่ง.........................................                      .............................................. 
 วันที.่..............................................                      .............................................. 

                (ลงชื่อ).................................... 
                                          (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)             
                ตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 ความเหน็ผูบ้ังคบับญัชาชั้นตน้             วันที่........................................... 
 
     .............................................. 
     .............................................. 

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

วันที่........................................... 
 


