


หนาที่  1/22

ตําแหนง

เลขที่

1 1076 ผูอํานวยการกลุม คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(วิศวกรการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

กลุมสงเสริมการใชเครื่องจักรกลเกษตรรายยอย เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

(กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่ รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

และวิศวกรรมเกษตร) ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

(ตําแหนงวาง)

ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

2 1166 ผูอํานวยการกลุม 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

(นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

กลุมสงเสริมพืชผักและเห็ด ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(ตําแหนงวาง) 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

3 1176 ผูอํานวยการกลุม คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

กลุมกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

(กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน) หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

(ตําแหนงวาง) มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

4 1640 ผูอํานวยการศูนย มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

(เกษตรที่สูง) กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

(ตําแหนงมีคนครอง)

5 1659 ผูอํานวยการศูนย

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม

(ตําแหนงมีคนครอง)

บัญชีรายละเอียดตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ พื้นที่ทั่วไป จํานวน 76 ตําแหนง และพื้นที่ชายแดนใต จํานวน 6 ตําแหนง

ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ



หนาที่  2/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

6 1836 เกษตรอําเภอ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอไทรโยค เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดกาญจนบุรี คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

(ตําแหนงวาง) รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

7 1851 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสวัสดิ์ 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

จังหวัดกาญจนบุรี 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

(ตําแหนงมีคนครอง) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

8 1918 เกษตรอําเภอ 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

สํานักงานเกษตรอําเภอดานมะขามเตี้ย คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดกาญจนบุรี 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

(ตําแหนงวาง) หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

9 2119 เกษตรอําเภอ หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนจาน ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

จังหวัดกาฬสินธุ มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

(ตําแหนงมีคนครอง) ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

10 2123 เกษตรอําเภอ กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

สํานักงานเกษตรอําเภอฆองชัย ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

จังหวัดกาฬสินธุ

(ตําแหนงมีคนครอง)

11 2459 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

สํานักงานเกษตรอําเภอโคกโพธิ์ไชย

จังหวัดขอนแกน

(ตําแหนงมีคนครอง)



หนาที่  3/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

12 2465 เกษตรอําเภอ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอซําสูง เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดขอนแกน คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

(ตําแหนงมีคนครอง) รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

13 2758 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอราชสาสน 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

(ตําแหนงมีคนครอง) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

14 2794 เกษตรอําเภอ 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชลบุรี คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดชลบุรี 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

(ตําแหนงมีคนครอง) หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

15 3308 เกษตรอําเภอ หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงแสน ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

จังหวัดเชียงราย มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

(ตําแหนงมีคนครอง) ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

16 3417 เกษตรอําเภอ กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแกน ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

จังหวัดเชียงราย

(ตําแหนงมีคนครอง)

17 4112 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน

จังหวัดนครปฐม

(ตําแหนงวาง)



หนาที่  4/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

18 4124 หัวหนากลุม คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

(ตําแหนงวาง) รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

19 4639 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอขนอม 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

(ตําแหนงมีคนครอง) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

20 4703 เกษตรอําเภอ 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

สํานักงานเกษตรอําเภอนบพิตํา คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

(ตําแหนงมีคนครอง) หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

21 4751 เกษตรอําเภอ หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงใหญ ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

จังหวัดนครศรีธรรมราช มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

(ตําแหนงมีคนครอง) ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

22 5284 เกษตรอําเภอ กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

สํานักงานเกษตรอําเภอบานหลวง ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

จังหวัดนาน

(ตําแหนงวาง)

23 5290 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

สํานักงานเกษตรอําเภอนาหมื่น

จังหวัดนาน

(ตําแหนงมีคนครอง)



หนาที่  5/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

24 5302 เกษตรอําเภอ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอบอเกลือ เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดนาน คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

(ตําแหนงมีคนครอง) รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

25 5503 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสุวรรณ 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

จังหวัดบุรีรัมย 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

(ตําแหนงวาง) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

26 5509 เกษตรอําเภอ 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

สํานักงานเกษตรอําเภอชํานิ คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดบุรีรัมย 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

(ตําแหนงวาง) หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

27 10308 เกษตรอําเภอ หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

สํานักงานเกษตรอําเภอบึงโขงหลง ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

จังหวัดบึงกาฬ มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

(ตําแหนงมีคนครอง) ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

28 5601 เกษตรอําเภอ กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

สํานักงานเกษตรอําเภอสามโคก ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

จังหวัดปทุมธานี

(ตําแหนงมีคนครอง)

29 5687 หัวหนากลุม

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ

(ตําแหนงมีคนครอง)



หนาที่  6/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

30 5662 เกษตรอําเภอ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอกุยบุรี เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

(ตําแหนงมีคนครอง) รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

31 5698 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอสามรอยยอด 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

(ตําแหนงมีคนครอง) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

32 5748 เกษตรอําเภอ 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

สํานักงานเกษตรอําเภอประจันตคาม คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดปราจีนบุรี 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

(ตําแหนงมีคนครอง) หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

33 5906 เกษตรอําเภอ หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

สํานักงานเกษตรอําเภอพระนครศรีอยุธยา ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

(ตําแหนงมีคนครอง) ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

34 6081 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

สํานักงานเกษตรอําเภอดอกคําใต 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

จังหวัดพะเยา ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

(ตําแหนงวาง)

35 6118 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

สํานักงานเกษตรอําเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา

(ตําแหนงวาง)



หนาที่  7/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

36 6376 เกษตรอําเภอ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอสามงาม เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดพิจิตร คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

(ตําแหนงวาง) รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

37 6408 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอทับคลอ 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

จังหวัดพิจิตร 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

(ตําแหนงมีคนครอง) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

38 6413 เกษตรอําเภอ 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

สํานักงานเกษตรอําเภอวชิรบารมี คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดพิจิตร 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

(ตําแหนงมีคนครอง) หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

39 6417 เกษตรอําเภอ หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

สํานักงานเกษตรอําเภอสากเหล็ก ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

จังหวัดพิจิตร มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

(ตําแหนงวาง) ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

40 6597 เกษตรอําเภอ กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

สํานักงานเกษตรอําเภอบานแหลม ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

จังหวัดเพชรบุรี

(ตําแหนงวาง)

41 6945 หัวหนากลุม

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

(ตําแหนงวาง)



หนาที่  8/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

42 7136 เกษตรอําเภอ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอกุดรัง เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดมหาสารคาม คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

(ตําแหนงวาง) รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

43 7220 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองสูง 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

จังหวัดมุกดาหาร 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

(ตําแหนงมีคนครอง) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

44 7273 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

สํานักงานเกษตรอําเภอแมสะเรียง ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

จังหวัดแมฮองสอน คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

(ตําแหนงวาง) 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

45 7283 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอแมลานอย หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

จังหวัดแมฮองสอน มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

(ตําแหนงวาง) ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

46 7690 เกษตรอําเภอ ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสมเด็จ กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

จังหวัดรอยเอ็ด 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

(ตําแหนงมีคนครอง) ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

47 7727 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

สํานักงานเกษตรอําเภอกะเปอร

จังหวัดระนอง

(ตําแหนงมีคนครอง)



หนาที่  9/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

48 7736 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอกระบุรี เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

จังหวัดระนอง เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

(ตําแหนงวาง) คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

49 8360 เกษตรอําเภอ ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงหัวชาง ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

จังหวัดลําพูน 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

(ตําแหนงมีคนครอง) 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

50 8367 เกษตรอําเภอ ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

สํานักงานเกษตรอําเภอบานธิ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

จังหวัดลําพูน คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

(ตําแหนงมีคนครอง) 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

51 8425 เกษตรอําเภอ ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

สํานักงานเกษตรอําเภอภูกระดึง มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

จังหวัดเลย ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

(ตําแหนงมีคนครอง) มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

52 8664 เกษตรอําเภอ ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนคูณ 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

จังหวัดศรีสะเกษ ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

(ตําแหนงมีคนครอง)

53 8679 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

สํานักงานเกษตรอําเภอภูสิงห

จังหวัดศรีสะเกษ

(ตําแหนงมีคนครอง)



หนาที่  10/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

54 8708 เกษตรอําเภอ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีรัตนะ เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดศรีสะเกษ คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

(ตําแหนงมีคนครอง) รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

55 9332 หัวหนากลุม

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

(ตําแหนงวาง) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

56 9352 เกษตรอําเภอ 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

สํานักงานเกษตรอําเภอตาพระยา คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดสระแกว 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

(ตําแหนงวาง) หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

57 9449 เกษตรอําเภอ หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

สํานักงานเกษตรอําเภอเสาไห ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

จังหวัดสระบุรี มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

(ตําแหนงมีคนครอง) ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

58 9967 เกษตรอําเภอ กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

สํานักงานเกษตรอําเภอบานตาขุน ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

จังหวัดสุราษฎรธานี

(ตําแหนงมีคนครอง)

59 9979 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

สํานักงานเกษตรอําเภอชัยบุรี

จังหวัดสุราษฎรธานี

(ตําแหนงมีคนครอง)



หนาที่  11/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

60 9984 เกษตรอําเภอ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอวิภาวดี เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดสุราษฎรธานี คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

(ตําแหนงมีคนครอง) รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

61 10169 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีณรงค 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

จังหวัดสุรินทร 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

(ตําแหนงวาง) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

62 10276 เกษตรอําเภอ 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

สํานักงานเกษตรอําเภอสังคม คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดหนองคาย 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

(ตําแหนงมีคนครอง) หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

63 10478 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ทอง มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

จังหวัดอางทอง ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

(ตําแหนงวาง) มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

64 10622 เกษตรอําเภอ ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีธาตุ 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

จังหวัดอุดรธานี ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

(ตําแหนงวาง)

65 10676 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

สํานักงานเกษตรอําเภอสรางคอม

จังหวัดอุดรธานี

(ตําแหนงมีคนครอง)



หนาที่  12/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

66 10682 เกษตรอําเภอ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงฝน เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดอุดรธานี คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

(ตําแหนงมีคนครอง) รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

67 10688 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอไชยวาน 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

จังหวัดอุดรธานี 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

(ตําแหนงมีคนครอง) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

68 10701 เกษตรอําเภอ 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

สํานักงานเกษตรอําเภอนายูง คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดอุดรธานี 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

(ตําแหนงมีคนครอง) หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

69 10762 เกษตรอําเภอ หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

สํานักงานเกษตรอําเภอฟากทา ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

จังหวัดอุตรดิตถ มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

(ตําแหนงวาง) ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

70 10885 เกษตรอําเภอ กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

สํานักงานเกษตรอําเภอสวางอารมณ ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

จังหวัดอุทัยธานี

(ตําแหนงมีคนครอง)

71 10904 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

สํานักงานเกษตรอําเภอลานสัก

จังหวัดอุทัยธานี

(ตําแหนงมีคนครอง)



หนาที่  13/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

72 11080 เกษตรอําเภอ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอนาจะหลวย เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดอุบลราชธานี คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

(ตําแหนงมีคนครอง) รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

73 11125 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอเขมราฐ 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

จังหวัดอุบลราชธานี 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

(ตําแหนงมีคนครอง) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

74 11131 เกษตรอําเภอ 3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงศรีอุดม คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดอุบลราชธานี 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

(ตําแหนงมีคนครอง) หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

75 11191 เกษตรอําเภอ หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

สํานักงานเกษตรอําเภอชานุมาน ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

จังหวัดอํานาจเจริญ มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

(ตําแหนงวาง) ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

76 11204 เกษตรอําเภอ กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

สํานักงานเกษตรอําเภอพนา ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

สจังหวัดอํานาจเจริญ

(ตําแหนงมีคนครอง)



หนาที่  14/22

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ตําแหนง/สังกัด หมายเหตุ

ตําแหนงพื้นที่ชายแดนใต คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

1 7315 หัวหนากลุม เพื่อเขารับการประเมินผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

กลุมอารักขาพืช คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดู

สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/1025

(ตําแหนงมีคนครอง) ลว 24 ส.ค. 52 และที่ กษ 1002/ว 1108 ลว 24 ก.ค. 61

2 10340 เกษตรอําเภอ ขอควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป นับแตวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอบาเจาะ 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

จังหวัดนราธิวาส ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการ

(ตําแหนงวาง) ในอนาคตของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง

3 5871 เกษตรอําเภอ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมี

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) คําสั่งแตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรอําเภอไมแกน 4. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้

จังหวัดปตตานี หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

(ตําแหนงวาง) ของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงาน การลอกเลียนผลงาน

หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนเอง หรือ

4 7358 เกษตรอําเภอ มีการจางวานใหผูอื่นจัดทําผลงาน โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้น

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ไมใชผลงานที่แทจริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม

สํานักงานเกษตรอําเภอกรงปนัง มาตรการในหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว 5 

จังหวัดยะลา ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

(ตําแหนงมีคนครอง) ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัย

กับขาราชการดังกลาวรวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี

5 9151 เกษตรอําเภอ 5. ผลงานที่ผานมาและขอเสนอแนวคิด ตองมีเนื้อหาครบ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ทุกหัวขอตามแบบฟอรมที่กําหนด

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงหวา

จังหวัดสตูล

(ตําแหนงวาง)

6 9174 เกษตรอําเภอ

(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)

สํานักงานเกษตรอําเภอมะนัง

จังหวัดสตูล

(ตําแหนงมีคนครอง)



เงื่อนไขของการจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือก 

 ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
        เปนผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูนั้น          
ไมจําเปนตองจัดทําข้ึนใหมเพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ  ใหเสนอสาระสําคัญของผลงาน ข้ันตอน              
ท่ีไดปฏิบัติ  วิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือแสดงถึงความรูความสามารถและความชํานาญงานของบุคคล  
ประโยชนท่ีเกิดจากผลงานดังกลาว  หรือการนําผลงานไปใชเพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีปฏิบัติหรือหนวยงาน  
หรือใชเสริมยุทธศาสตรหนวยงาน  หรือเพ่ือพัฒนางาน ปรับปรุงงาน  แกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน                
หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   เง่ือนไขของผลงานหรือผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
   1. ไมใชผลงานท่ีเปนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา            
หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
   2. ไมใชผลงานท่ีเคยนํามาใชประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนแลว 
   3. ผลงานจัดทําข้ึนระหวางท่ีดํารงตําแหนงระดับต่ํากวาระดับท่ีจะประเมิน 1 ระดับ 
   4. ผลงานยอนหลังไมเกิน 3 ป (นับตั้งแตวันท่ีผลงานแลวเสร็จจนถึงวันปดรับสมัครคัดเลือก) 
   5. ไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนเอง 

   องคประกอบของผลงานหรือผลการดําเนินงานท่ีผานมา ประกอบดวย 7 หัวขอ (ตองมี
หัวขอครบทุกหัวขอตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) ดังนี้  
   1. ชื่อผลงาน 
    2. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินงาน  
       2.1 สรุปสาระสําคัญ 
       2.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน  
   4. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  
        4.1 ผลสําเร็จเชิงปริมาณ 
       4.2 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 
   5. การนําไปใชประโยชน  
   6. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  
        6.1 ปญหาอุปสรรค 
       6.2 ขอเสนอแนะ 
   7. ผูรวมดําเนินการ  

(ในสวนของเนื้อหาไมควรเกิน 2 หนากระดาษ เอ 4 (สวนของลายเซ็นอยูในหนาท่ี 3 ได) 

 

 

 



  ขอเสนอแนวความคิดหรือวิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
       เปนแนวความคิด วิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะ
ไดรับการแตงตั้ง (ตองเปนขอเสนอเพ่ือพัฒนางานในตาํแหนงท่ีขอเขารับคัดเลือก) และมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมท้ังควรเปนแนวความคิด หรือแผนงานท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  และ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จได  ซ่ึงผูขอประเมินจะตองดําเนินการตามขอเสนอดังกลาว 
   องคประกอบของขอเสนอแนวความคิด ประกอบดวย 4 หัวขอ (ตองมีหัวขอครบทุกหัวขอ
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) ดังนี้  
   1. บทวิเคราะห/แนวความคิดเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
   2. ขอเสนอเพ่ือพัฒนางาน 
    3. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(ในสวนของเนื้อหาไมควรเกิน 2 หนากระดาษ เอ 4) 



(ฉบับปจจุบัน  ปรับปรุง วันท่ี 16 เมษายน 2558) 

เอกสารประกอบการคัดเลอืกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน 

เพ่ือเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น 

 

ของ 

 

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

 

....................(ตําแหนง).................. 

 

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

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนเอกสารประกอบการคัดเลอืกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง......................................ตําแหนงเลขท่ี............ 

.........................หนวยงาน.......................  

 

 



 

เอกสารหมายเลข 1 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

1. 

2. 

 

 
 

3. 

 

 

4. 

 

 

ชื่อ – สกุล  (ผูขอรับการคัดเลือก)..........................................................................................................                   

ตําแหนง (ปจจบุัน)....................................................................... ตําแหนงเลขท่ี ................................. 
งาน/ฝาย/กลุม ...................................................................................................................................... 
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก ............................................................. กรม .................................................... 
ดํารงตําแหนงนี้เม่ือวันท่ี ............................. ดํารงตําแหนงระดับปจจุบันเม่ือวันท่ี ............................... 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน ................................บาท 

ขอคัดเลือกเพ่ือประเมินในตําแหนง ..................................................... ตําแหนงเลขท่ี ........................ 
งาน/ฝาย/กลุม ...................................................................................................................................... 
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก .............................................................. กรม .................................................. 

ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7) 
เกิดวันท่ี .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ............................... 
อายุราชการ ...................... ป ............................ เดือน ............................... 

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

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

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

 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

 
………………………………………. 

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

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

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

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

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

6. 

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี)  (ชื่อใบอนุญาต....................................................) 
วันออกใบอนุญาต...................................... วันหมดอายุ ..........................................................       

 

 

 

 

 

ติดรูปถาย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ 

       วัน เดือน ป 
.....................................                          
...................................... 
..................................... 
..................................... 

        ตําแหนง 
.....................................                          
...................................... 
..................................... 
......................................      

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

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

8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
       ป 

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

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

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

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

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

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

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

9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ 7  
เชน เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
.........สําหรับผูสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงผูอํานวยการกลุม/ศูนย ในหนวยงานสวนกลาง  
ตองแสดงผลงานใหเห็นวาเปนผูท่ีมีความรู ความชํานาญในสาขาท่ีเก่ียวของกับลักษณะงานของตําแหนง
ท่ีจะแตงตั้ง ซ่ึงไดแก ผลงานวิชาการ หรือไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาโครงการสงเสริมและ 
พัฒนาการเกษตร พรอมท้ังใหแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย....................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

10. ผลงานเดนเปนท่ีประจักษ  เชน  ขาราชการพลเรือนดีเดน  เกษตรตําบลดีเดน  เกษตรอําเภอดีเดน 
      หรือผลการประกวดสถาบันเกษตรกร 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
 
- ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
  

(ลงชื่อ) .............................................. (ผูขอรับการคัดเลือก) 
         (….........................................) 
วันท่ี ........ เดือน ................ พ.ศ. .............  
 

หมายเหตุ ขอ 1 – 10 ใหผูขอรับการประเมินเปนผูกรอกขอมูล และฝายบริหารท่ัวไป/หนวยงาน 

  การเจาหนาท่ีเปนผูตรวจสอบความถูกตอง 
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ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
  (  ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 (  ) ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถากําหนดไว) 
 (  ) ตรงตามท่ีกําหนด (ใบอนุญาต ...................................) 
 (  ) ไมตรงตามท่ีกําหนด 

3. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 (  ) ครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 (  ) ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันท่ี...................................... 

4. ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ีนท่ีเก่ียวของ หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หรือเก้ือกูลดวย) 

 (  ) ตรงตามท่ี ก.พ.กําหนด 
 (  ) ไมตรง 
 (  ) สงใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณา 
 (  ) .................................................................... 

5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนข้ันต่ําของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 
 (  ) ต่ํากวาข้ันต่ําไมเกิน 2 ข้ัน 
 (  ) เทากับข้ันต่ํา 
 (  ) สูงกวาข้ันต่ํา 
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ตอนท่ี  2  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ตอ) 
 

 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 (  ) อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 
 (  ) อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได แตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงาน 

เปนผูพิจารณาในเรื่องระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง 
 (  ) ไมอยูในหลักเกณฑ (ระบุเหตุผล..................................................................................) 
  

   (ลงชื่อ) .......................................... (ผูตรวจสอบ) 
            (........................................) 
(ตําแหนง) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป/ 
           ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่   . 
วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ชื่อ ........................................................................................................................................................................ 
ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ............................................................................................................... 

ตอนท่ี 1  รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
   พิจารณาจาก 
    - ความรูทางวิชาการท่ีใชในการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง พิจารณาจาก 
    - ความชํานาญในการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง พิจารณาจาก 
    - ความสามารถของบุคคลท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
4. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและหรืองานท่ีเก่ียวของ 
      อยางมีประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนและหรือแกไขปญหา 
      หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดีแลว 
      ก็พยายามปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใดท่ีพบวา 
      มีปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยท้ิงไว 
      จนเกิดปญหาเชนนั้นซํ้าๆ อีก 
 
 

 

 

 

 

 

 

20 
 
 
 

10 
 

10 
 
 

10 

 

 

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



ตอนท่ี 1  รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 

5. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหมๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
    - แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ 
      ปฏิบัติได 
    - แสวงหาความรูใหมๆ  เพ่ิมเติมอยูเสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/ 
      งานของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
      และกาวหนาอยูตลอดเวลา 
    - สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 
    - มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก 
 

6. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใด ๆ  
    - วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธ ี
    - เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
    - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึก 
      ของตนเอง) 
 

7. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - รักษาวินัย 
    - ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 
    - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ 
      ของขาราชการพลเรือน 
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ตอนท่ี 1  รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 

8. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
      ผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
    - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจได 
      อยางชัดเจน โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
 
9. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหมๆ หรือสิ่งท่ีเปนความกาวหนา 
      ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหมๆ  ตลอดเวลา 
    - นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
      ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
   และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมและจําเปนในการปฏิบัติงาน (ถามี) 

 

10 
 
 
 
 
 

10 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

.  

รวม 100 ................ 

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

       (ลงชื่อผูประเมิน) .......................................... 
                  (........................................) 
                                (ตําแหนง) .................................................. 
         วันท่ี .......... เดือน .................  พ.ศ. ……….. 
 
 หมายเหต ุ

- สวนภูมิภาค ผูประเมิน คือ เกษตรจังหวัด 
- สวนกลาง ผูประเมิน คือ ผูอํานวยการสํานัก / กอง หรือเทียบเทา 

ท้ังนี้  ใหผูประเมินระบุความสมควร / เหตุผลในการประเมินในแตละหัวขอใหชัดเจน 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 3 
 



ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
(เสนอผลงานท่ีผานมายอนหลังไมเกิน 3 ป จํานวน 1 เรื่อง ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4)  

1. ช่ือผลงาน ...................................................................................................................................................... 
2. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินงาน ........................................................................................................... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ........................................................................................................................ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) …………………………………………..……………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การนําไปใชประโยชน .................................................................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ผูรวมดําเนินการ (ถามีผูรวมใหระบุรอยละของผูรวมดําเนินการดวย ถาไมมี ใหใส “ไมมีผูรวมดําเนินการ”) 
    7.1 ชื่อ – นามสกุล ............................... ตําแหนง.................................. สัดสวนผลงานรอยละ................... 
    7.2 ชื่อ – นามสกุล ............................... ตําแหนง.................................. สัดสวนผลงานรอยละ...................     
 

  ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

       ลงชื่อ ..................................................    
                        (................................................)   
                ........../............../........... 
  

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ 
ความเปนจริงทุกประการ 

    ลงชื่อ ...................................   ลงชื่อ ...................................  
         (.................................)           (................................)  
            ผูรวมดําเนินการ              ผูรวมดําเนินการ 

ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

    ลงชื่อ ...................................   ลงชื่อ ...................................  
         (.................................)           (................................)  
        ตําแหนง ....................................      ผูอํานวยการสํานัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเทา 
              ........../............../...........         ........../............../........... 
 (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ) 

 
 

ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(เสนอแนวความคิด จํานวน 1 เรื่อง ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4)  

 

ช่ือเรื่อง .............................................................................................................................................................. 

ผลงานท่ีผานมาเปนผลสําเร็จของงาน  ใหนําเสนอในรูปแบบการสรปุวิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึนระบุผลสาํเร็จของงาน  ประโยชนท่ีเกิดจาก
ผลงานน้ัน หรือนําผลงานไปใชเพ่ือแกไขปญหางานมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง 

ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมลูเกี่ยวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดสวนการจัดทําผลงาน หรือมีการลอก ลอกเลียน
ผลงาน หรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงานของตน หรือจางวานผูอ่ืนใหจัดทําผลงานให โดยผลงานท่ีนํามาจัดทํานั้น ไมใชผลงานท่ีแทจริง
ของตน  กรมฯ จะพิจารณาดําเนนิการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการ
พิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนนิการทางวินัยแกขาราชการ ดังกลาว  รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 



บทวิเคราะห/แนวความคิดเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานในตําแหนงท่ีจะแตงตั้งโดยสรุป 
(ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ) 
 ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  

ขอเสนอเพ่ือพัฒนางาน 
1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. ........................................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................................ 

 -  ........................................................................................................................................................................ 

      ลงชื่อ .......................................    
            (........................................) 
         ผูเสนอแนวคิด 

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

 ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตองเปนแนวความคิด/ 
วิธีการเพ่ือพัฒนางานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือก  (หนาท่ี 
ความรับผิดชอบสามารถ Download ไดจาก http://www.person.doae.go.th) และตองเปนแนวคิด 
วิสัยทัศน  หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในตําแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือกรวมท้ัง 
ควรเปนแนวคิดท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

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




 
 

             (ยกร่าง) 
              

                 ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
      เรื่อง   กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคณุสมบตัขิ้าราชการเพือ่แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหนง่สูงขึ้น 
                        ------------------------------------ 
 

   ตามท่ี อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง กําหนด 
หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณา 
คุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น น้ัน 
 

  เน่ืองจาก อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15  
พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบการจัดทําเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 
และเห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นตําแหน่ง 
ที่มีความสําคญัในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรข้ึนใหม ่เพ่ือให้การพิจารณา 
แต่งต้ังข้าราชการไปดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของตําแหน่ง จึงให้ยกเลิกประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น และกําหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ดังน้ี 

1. ตําแหน่งอธบิด ี(ประเภทบรหิาร ระดบัสูง) 
1.1 ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ) มรีะยะเวลาในการดํารง 

ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และเคยดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง มาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี  
หรือ 

1.2 ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 
รองอธิบดี ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือนับรวมตําแหน่งประเภทอํานวยการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

1.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
2. ตําแหน่งรองอธบิด ี(ประเภทบรหิาร ระดบัตน้) 

2.1 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ประเภท 
อํานวยการ ระดับสูง หรืออํานวยการระดับต้นและระดับสูงรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2.2 ผ่านการอบรมหลักสูตรและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
3. ตําแหน่งผูท้รงคณุวุฒ ิ(ประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวุฒิ) 

3.1 ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์ 
ทีเก่ียวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

3.2 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
และมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสาขาผู้ทรงคณุวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

3.3 ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ) ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 
มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสาขาผู้ทรงคณุวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
            3.4 มีผลงาน ...



- 2 - 

  
 

3.4 มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านน้ัน ๆ โดยจะต้องได้รับ 
การตีพิมพ์ เผยแพร่ทางวารสารวิชาการ ในประเทศหรือต่างประเทศ 

3.5 มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
     ทั้งน้ี ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ประสบการณ์ในการบรหิาร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในลกัษณะบูรณาการทั้งด้านบริหารและวิชาการ เป็นโครงการระดับประเทศ 
และมีขอบเขตการดําเนินงานในหลายจังหวัด มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น พ้ืนที่ชลประทานลุ่มเจ้าพระยา หรือโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่มีขอบเขตไม่น้อยกว่า 50 จังหวัด โดยการนับระยะเวลาจะพิจารณาจากประสบการณ์ 
ในงานที่เก่ียวข้องและคําสั่งมอบหมายงานหรือที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการ ในฐานะหัวหน้าโครงการ 

4. ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดบัเชี่ยวชาญ) 
4.1 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) ไมน้่อยกว่า 1 ปี 

และมีประสบการณ์ในสาขาทีเ่ก่ียวข้องกับผู้เช่ียวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
4.2 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับ 

ชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
กับผู้เช่ียวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

4.3  ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ 
ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้องกับผู้เช่ียวชาญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4.4 มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านน้ัน ๆ โดยจะต้องได้รับ 
การตีพิมพ์ เผยแพร่ทางวารสารวิชาการ ในประเทศหรือต่างประเทศ 

4.5 มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
        ทั้งน้ี ประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในสาขาที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีลักษณะบูรณาการ และมีผลกระทบในวงกว้าง 
โดยการนับระยะเวลา จะพิจารณาจากประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือการบริหารโครงการ และคําสั่ง 
มอบหมายงานให้มาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงการดังกล่าว และนับย้อนหลังถึงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
ชํานาญการพิเศษ 

5. ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/สํานัก/ศนูย์ (ประเภทอํานวยการ ระดบัสงู) 
5.1  ดํารงตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร)  

ระดับสูง) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
5.2  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
5.3  ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 

เคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

5.4  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน 
ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

5.5  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน 
เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 47,000 บาท 
            5.6 ผ่าน ...
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5.6  ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตร 
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

5.7   มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
5.8   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

6. ตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดบัสูง) 
6.1  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/เกษตรจังหวัด (ประเภทอํานวยการ ระดับต้น) 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรอื 
6.2 ดํารงตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

และเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

6.3 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
พิเศษ) ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมภิาค ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

6.4 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน 
6.5 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 47,000 บาท 
6.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรอืหลักสูตร 
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

6.7 มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
6.8 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

7. ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (ประเภทอํานวยการ ระดบัตน้) 
7.1  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) 

ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ไมน้่อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

7.2  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน 
7.3  เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 39,000 บาท 
7.4  ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

หรือระดับสูง (นบส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของ 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

7.5  มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
7.6  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

 
 

 
8. ตาํแหน่ง ... 
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8. ตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดบัตน้) 

8.1  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
พิเศษ) ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนับรวมกับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

8.2 มผีลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน 
8.3 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 39,000 บาท 
8.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

หรือระดับสูง (นบส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
หรือหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

8.5  มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
8.6  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

9. ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน 
ส่วนกลาง 

9.1  ดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ในหน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค (สํานักงานเกษตรจังหวัด) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

9.2  ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน 
ส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

9.3  ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง  
ไม่น้อยกว่า 7 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

9.4  เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
9.5 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทยีบเท่า  
หรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

9.6 กรณ ี9.2 และ 9.3 ต้องแสดงผลงานให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ในสาขา 
ที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ซึ่งได้แก่ ผลงานวิชาการ หรือได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

9.7 มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
10.  ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพเิศษ) ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค  

(สํานกังานเกษตรจังหวัด) 
 10.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

หรือ 
 10.2 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน 

ส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
 10.3 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

      10.4 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 7 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง
หรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
               10.5 เงินเดือน ...
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 10.5 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
 10.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทยีบเท่า  
หรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

 10.7 มีผลงานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 
ของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ซึ่งได้แก่ ผลงานวิชาการ หรือได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตร หรอืคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานตามโครงสร้างภายใน 

10.8 มคีุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
11. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพเิศษ) 

 11.1 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
 11.2 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้สาํนักงานเกษตรอําเภอ  

ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
 11.3 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศนูย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง 

หรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงานส่วนกลางหรือ 
ส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 11.4 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
 11.5 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทยีบเท่า  
หรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

 11.6 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
12.  ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพเิศษ ภายใตก้ลุ่ม/ศนูย์ ในหน่วยงานส่วนกลาง 

 12.1 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ภายใต้สาํนักงานเกษตรอําเภอ 
มีประสบการณ์ 2 ปี ในสาขาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ซึ่งอาจพิจารณาจากคําสั่งมอบหมาย 
งานให้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือมีผลงานวิชาการที่เก่ียวข้องโดยไม่จําเป็นเป็นหัวหน้า
โครงการ หรือ 

 12.2 ดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
และนับรวมตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีประสบการณ์ 2 ปี ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
กับลักษณะงานของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง หรือ 

12.3 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ภายใต้กลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม/ศูนย์ ในหน่วยงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

12.4 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 28,000 บาท 
12.5 มคีุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
       
         13. ตําแหน่ง ...
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13. ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชาํนาญการพเิศษ (ประเภทวิชาการ  
ระดบัชาํนาญการพเิศษ) ภายใต้สาํนกังานเกษตรอําเภอ 

 13.1 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
(สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ) ไม่น้อยกว่า 6 ปี และปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานภายใต้สํานักงานเกษตรอําเภอ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 13.2 เงินเดือนไมตํ่่ากว่า 28,000 บาท 
 13.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

14. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการ) 
 14.1 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

(สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ) ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 14.2 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 25,000 บาท 
 14.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทยีบเท่า  
หรือสูงกว่า ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

 14.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
15. ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส) 

 15.1 ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์/อําเภอ  
ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

 15.2 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 25,000 บาท 
 15.3 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลกัสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) หรือหลักสูตรเทยีบเท่าหรือสูงกว่า  
ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งต้ัง 

 15.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
16. ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย (ประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส) 

 16.1 ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ภายใต้กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์/อําเภอ  
ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

 16.2 เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 25,000 บาท 
 16.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 

 

   อน่ึง การนับระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง ให้นับรวมถึงคําสั่งกรมส่งเสริม 
การเกษตรที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานตามโครงสร้างภายในด้วย 

 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
  
       ประกาศ ณ วันที่        กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
   
    
 
    

(นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล) 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

ประธาน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร 
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