
 

 

 

ข้อ 1 ชื่อ - สกุล 

ข้อ 2 ตำแหน่งปัจจุบัน : ตรวจสอบการใส่สังกัดที่ถูกต้อง (ตามแต่ละกรณี) 

 - สำนักงานเกษตรอำเภอ............. จังหวัด.......................... 

 - กลุ่ม................................. สำนักงานเกษตรจังหวัด 

 - ศูนย์...............................จังหวัด.............. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ...... จังหวัด............. 

 - ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่.................... จังหวัด.................. กองขยายพันธุ์พืช  

 ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อวันที่.........ดูวันที่มาดำรงตำแหน่งเลขท่ีปัจจุบัน................................................................. 

 ดำรงตำแหน่งระดับปัจจุบันเมื่อ....ดูวันที่เป็นระดับปฏิบัติการ (กรณี ชก)....หรือ... 

              ดูวันที่เป็นระดับชำนาญการ...(กรณี ชพ).......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 3  ขอคัดเลือกเพื่อประเมินในตำแหน่ง : ตรวจสอบการใส่ข้อมูล 

 - ตำแหน่งเลขท่ี และสังกัดของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ถูกต้อง 
            ตามรูปแบบการใส่สังกัดในข้อ 2 

ข้อ 4 อายุราชการ : ให้นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ 
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ข้อ 5  ประวัติการศึกษา : 

 - ใส่วุฒิการศึกษา วงเล็บสาขา เช่น เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) 

ข้อ 6 ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ :  - 

ข้อ 7 ประวัติการรับราชการ : 

 - ใส่ข้อมูลตั้งแต่วันบรรจุ และมีการเลื่อนระดับ (กรณีชี้ ชพ) หรือย้าย หรือเปลี่ยนเลขท่ีตำแหน่ง 

 - การใส่สังกัดให้ถูกต้องตามรูปแบบการใส่สังกัดข้อ 2 

  - ประวัติสุดท้าย ตรงบรรทัดคำว่า “ปัจจุบัน” ถ้าเงินเดือนเปลี่ยนไปก็ให้ใส่เงินเดือนล่าสุดตรงบรรทัดนี้ด้วย 
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ข้อ 8 ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 

 - ระยะเวลา : ให้ใส่ช่วงเวลาอบรม และจำนวนวันที่อบรม เช่น 15 - 18 มนีาคม 2558 จำนวน 4 วัน 

 

ข้อ 9  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 - การเป็นวิทยากร 

 - การเป็นคณะทำงาน ที่ไม่ใช่งานในบทบาทหน้าที่ เช่น การเป็นคณะทำงาน KM  คณะทำงานควบคุมภายใน  

   คณะทำงานยุทธศาสตร์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 10  ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

 - การได้รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรดีเด่น 

 - การสนับสนุนหรือผลักดันให้เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรได้รับรางวัล (ไม่ว่าจะได้รับรางวัลระดับใดก็ตาม) 

 

 

 



- 4 - 



 



 



 



 

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล : ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเช็คลิสตามตัวอย่าง แล้วลงนามผู้ตรวจสอบ 
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 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

1. ชื่อ-สกุล

2. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : ให้ใส่ว่าตำแหน่งอะไร ระดับใด ตำแหน่งเลขที่เท่าใด และสังกัดใด

3. ลงช่ือผู้ประเมิน : ใส่คะแนนให้ครบทุกช่อง (การให้คะแนนการประเมินแล้วแต่การบริหารของจังหวัดว่าจะให้

เกษตรจังหวัดหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ให้คะแนน) ส่วนการลงชื่อผู้ประเมินตามแต่ละกรณี ดังนี้ 

สังกัดของผู้รับการประเมิน การลงช่ือผู้ประเมิน 

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 

2. กลุ่มบนจังหวัด เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 

3. กลุม่ทีเ่ขต และศูนย์ปฏิบัติการ (ไม่ใช่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช) ผู้อำนวยการการเขต หรือรักษาการ 

4. ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช หรือรักษาการ 
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      ผลงานหรือผลการดำเนนิงานที่ผ่านมา 

เงื่อนไขของผลงาน 

1 . ต้องเป็นงานที่เกิดผลสำเร็จแล้ว (ไม่ใช่ผลงานที่กำลังทำ หรือผลงานที่จะเสร็จสิ้นใน อนาคต หรือจะทำ

ในอนาคต) ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี นับย้อนหลังไปจากวันปิดรับสมัคร 

2. แบบฟอร์มกำหนดให้ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ถ้าหน้าลายเซน็เกินไปหน้าที่ 3 ไม่เป็นไร (อนุโลม)

แต่ถ้าส่วนกรอบอธิบายตอนท้ายเกินไปหน้าที่ 3 สามารถตัดทิ้งได้ 

3. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด : ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ห้ามตัดข้อใดข้อหนึ่งทิ้งแม้ว่าข้อนั้นจะไม่มีข้อมูลก็ตาม

เช่น ข้อ 7 ผู้ร่วมดำเนินการ  หากไม่มีก็ให้ใส่ว่า  ......-ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ-............. ห้ามตัดท้ิง 

4. ห้ามเด็ดขาด : ห้ามคัดลอกผลงานของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ  หากตรวจจะถูกปรับตกทุกกรณีไม่ว่าใครเป็น

ผู้ลอก หรือผู้ให้ลอก รวมทั้งจะถูกต้องกรรมการสอบสวนทางวินัย 

5. เจ้าของผลงานจะต้องมีสัดส่วนในผลงานนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ถ้าเกินไปหน้าท่ี 3 สามารถตัดทิ้งได้
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การเขียนผลงานหรือผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ทั้ง ๗ หัวข้อ 

1. ชื่อผลงาน ....................................................................................................................................... ...............
    1.1  องค์ประกอบของชื่อผลงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

   ชือ่ผลงาน + พื้นที่ดำเนินการ + ปีที่ดำเนินการ 

 ต้องมีครบทั้ง 3  ส่วน ถ้าพื้นที่ดำเนินการคือ อำเภอ........... ต้องตามด้วยจังหวัดเสมอ 
       1.2 การขึ้นต้นชื่อเรื่อง : ถ้าเขียนผลงานเป็นโครงการ หรือกิจกรรม ก็ให้ใช้ชื่อโครงการ  

หรือกิจกรรมนั้น มาเป็นชื่อผลงานได้เลย หากมีคำเหล่านี้ขึ้นต้นชื่อผลงาน “ให้ตัดออก” เช่นคำว่า “ผล” หรือ 

“ผลการดำเนินงาน” หรือ “รายงานผล” หรือ “รายงานผลการดำเนินงาน”  

ตัวอย่างเช่น :  

โครงการแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง 
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปี 2559

Xผลการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อ 

บรรเทาภัยแล้ง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปี 2559  

2. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินงาน ประกอบด้วย 2  ประเด็นคือ สรุปสาระ และ ขั้นตอนการดำเนินงาน
  ผู้เขียนผลงานต้องเขียนให้ครบทั้ง 2  ประเด็น 

................................................................................................ .................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ........................................................................................................................................... ............................. 
    .............................................................................................. .......................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ...................................................................... .................................................................................................. 
    ......................................................................................................................................................... ...............   

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................. ........................................... 

  ................................................................................................ ........................................................................  
    ................................................................................................................ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ..................................................................
2. .............................................................. .....
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................
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3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน : ระยะเวลาการดำเนินงานจนแล้วเสร็จของงานไม่ควรยาวเกินไป 
หรือไม่ควรเกิน 1  ปี รูปแบบการใส่ข้อมูลตามตัวอย่าง เช่น พฤษภาคม - สิงหาคม 2559  หรือ 1  ตุลาคม 
2558 – 30 กันยายน 2559

................................................................................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) : ควรเขียนผลสำเร็จของงานทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

ผลสำเร็จเชิงปริมาณ 
1. ....................................................................... ....
2. ..........................................................................
3. ............................................................. ..............
ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ 
1. …………………………………………..……………………
2. ........…………………………………………………………
3. ...........................................................................

5. การนำไปใช้ประโยชน์ ..................................................................................................................................
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ : ตองสอดคลองกันและใหงายตอการทําความเขาใจ เชน ขอเสนอแนะขอที่ 1

ควรสอดคลองกับปญหาอุปสรรคขอที่ 1 ขอเสนอแนะขอที่ 2 ควรสอดคลองกับปญหาอุปสรรคขอที่ 2 เปนตน
ปัญหาอุปสรรค 
1. …………………………………………………………………
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
ข้อเสนอแนะ 
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ...........................................................................

7. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามผีู้ร่วมให้ระบุร้อยละของผู้ร่วมดำเนินการด้วย ถ้าไม่มี ให้ใส่ “ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ”)
เจ้าของผลงานต้องมีสัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

    7.1 ชื่อ – นามสกุล ............................... ตำแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ................... 
    7.2 ชื่อ – นามสกลุ ............................... ตำแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ...................     

ขอรับรองว่าผลงานดังกลา่วข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

เปนผลสาํเร็จที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนการดําเนินการที่ผูขอรับการคัดเลือกเปนผูดําเนินการ 

โดยแสดงถึงปริมาณของผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย

เปนผลสําเร็จของงานหรือกิจกรรม หรือโครงการ 

หรืองานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงการตอบสนองวัตถุประสงค แนวคิด ยุทธศาสตรของรัฐบาล 

กระทรวง กรม หรือจังหวัด รวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้น

                          อธิบายการนําผลงานไปใชประโยชน โดยระบุวาหนวยงานหรือบุคคลใดไดประโยชนและ

ไดประโยชนอยางไร  หรือนําไปพัฒนา ตอยอด ขยายผลการดําเนินงานไดอยางไรสงผลตอการพัฒนางาน

ทั้งทางตรงและทางออมอยางไร

เปนปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานที่ผูขอรับการคัดเลือกไมสามารถแกไขไดเอง

 เพื่อการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางไร เปนการเสนอแนะแนวทางเชิงสรางสรรคที่คาดหวังไดวา

 จะเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
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ข้อมูลตามแบบฟอร์มต้องคงไว้ถึงแม้จะไม่มีผู้ร่วมดำเนินงานก็ตาม 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 

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

        ผู้รว่มดำเนินการ              ผู้ร่วมดำเนินการ 

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

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

       ตำแหน่ง ....................................      ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเท่า 
      ........../............../...........  ........../............../........... 

(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ) 

การลงนามรับรองผลงาน 
สังกัดของผู้รับการประเมิน ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแล

การดำเนินการ 
ผู้ลงนาม (ฝั่งซ้าย)  

ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เกษตร
จังหวัดหรือเทียบเท่า 
ผู้ลงนาม (ฝั่งขวา) 

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ
1.1 นวส.ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

    1.2 เกษตรอำเภอ (นวส.ชก) 
หรือ รักษาการเกษตรอำเภอ  
(นวส.ชพ) 

เกษตรอำเภอ หรือรักษาการ 
หากไม่มีทั้ง 2 ให้เกษตรจังหวัด 
หรือรักษาการ 

เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 

เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 

เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 

2. กลุ่ม.............................................
สำนักงานเกษตรจังหวัด 
    2.1 นวส.ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

    2.2 รักษาการหัวหน้ากลุ่ม 

หัวหน้ากลุ่ม หรือรักษาการ 
หากไม่มีทั้ง 2 ให้เกษตรจังหวัด 
หรือรักษาการ  

เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 

เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 

เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 



3. กลุ่ม .............สสก. 1-6
    3.1 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

    3.2 รักษาการ ผอ.กลุ่ม 

หัวหน้ากลุ่ม หรือรักษาการ 
หากไม่มีทั้ง 2 ให้ ผอ.สสก. 
หรือรักษาการ  

ผอ.สสก. หรือรักษาการ 

ผอ. สสก. หรือรักษาการ 

ผอ.สสก. หรือรักษาการ ลงนาม 

4. ศูนย์ปฏิบัติการ (ที่ไม่ใช่ศูนย์
ขยายพันธุ์พืช) 
    4.1 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

    4.2 รักษาการ ผอ.ศูนย์ 

ผอ.ศูนย์ หรือรักษาการ 
หากไม่มีทั้ง 2 ให้ ผอ.สสก 
หรือรักษาการ 

ผอ.สสก หรือรักษาการ 

ผอ.สสก. หรือรักษาการ 

ผอ.สสก. หรือรักษาการ 

5. ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ผอ.ศูนย์ หรือรักษาการ  
หากไม่มีทัง้ 2 ให้ ผอ.กอง
ขยายพันธุ์พืช หรือรักษาการ 

ผอ.กองขยายพันธุ์พืช หรือรักษาการ 

6. กลุ่ม......กอง/สำนัก ผอ.กลุ่ม หรือรักษาการ 
หากไม่มีทั้ง 2 ให้ ผอ.กอง/
สำนัก  

ผอ.กอง/สำนัก หรือรักษาการ 
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      ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เงื่อนไข   1. ต้องเป็นข้อเสนอที่จะพัฒนางานในตำแหน่งที่ขอคัดเลือก (ชี้ตัว)  

เช่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี  ต้องการสมัครคัดเลือกในตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ..ข้อเสนอจะต้องเป็นการพัฒนางานในอำเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี ไม่ใช่เสนอพัฒนางานที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

        หรือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี 

ต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ข้อเสนอต้องเป็นการพัฒนา

งานในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไม่ใช่เสนอเพื่อพัฒนาของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    

จังหวัดนนทบุรี (ที่ตนสังกัด)  

2. กำหนดให้เขียนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (แต่ถ้าเกิน 2 หน้า ไม่มากก้อาจจะอนุโลม)

3. หัวข้อของข้อเสนอประกอบด้วย 5 หัวข้อ ต้องเขียนให้ครบทั้ง 5 หัวข้อ
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    การเขียนข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

      (ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) 

1. ชื่อเรื่อง ..........................................................................................................................................

องค์ประกอบของช่ือเรื่อง 

แนวคิดพัฒนา + งานที่จะพัฒนา + พื้นที่ดำเนินการ (ตรงตามตำแหน่งที่ขอคัดเลือก) 

แนวคิดพัฒนา เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพ, การเพ่ิมศักยภาพ,การพัฒนา, การส่งเสริม, การบูรณาการ, 

การประยุกต์ ฯลฯ)  

พื้นที่ดำเนินการ : ถ้าเป็นอำเภอ ควรตามด้วยจังหวัดด้วยทุกครั้ง 

ตัวอย่าง  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักอินทรีย์ในรูปแบบแปลงใหญ่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

  การเพ่ิมประสิทธิภาพ + การผลิตพืชผักอินทรีย์ในรูปแบบแปลงใหญ่ + อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

 (แนวคิดพัฒนา)       + (งานที่จะพัฒนา)                              + (พื้นที่ดำเนินการ) 

2. บทวิเคราะห/แนวความคิดเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานในตําแหนงที่จะแตงตั้งโดยสรุป (ควรมีครบทั้ง 2 ประเด็น

2.1 บทวิเคราะห : โดยใช SWOT Analysis หรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม เชน ProblemTree, 

Balance Scorcard ,แผนผังกางปลา)

2.2 แนวความคิดเพื่อพัฒนางาน : เปนแนวคิดที่ผูขอรับการคัดเลือกสรุปจากทฤษฎีความรูทางวิชาการและจาก

ผลการวิเคราะหในภาพรวมเพื่อการพัฒนางาน
3. ข้อเสนอเพื่อพัฒนางาน ..........................................................................................................................

3.1… ตองสอดคลองกับแนวคิดใการพัฒนางาน บริบทของหนวยงาน ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ และตรงตาม

3.2 …บทบาทหนาที่ของตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก ทั้งนี้ ขอเสนอจะตองเปนแนวทาง หรอืวธิีการที ่

3.3 …ผูขอรับการคัดเลือกสามารถดําเนินไดดวยตัวเอง……………………………….. 

4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ .................................................................................................................................
4.1 …ระบุผลที่คาดหมายหรือมุงหวังที่จะใหเกิดขึ้นจากขอเสนอเพื่อเปนการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงาน

4.2   ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดประโยชนตอบุคคลเปาหมายและสามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม

4.3 ……………………………………………………………………. 

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ .................................................................................................................................
5.1 …ระบุกิจกรรมและตัวชี้วัดตามขอเสนอที่สามารถนํามาใชวัดผลผลิตเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุง….. 

5.2 …ไดอยางชัดเจน ถูกตอง และนาเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได………………………………………………….. 

5.3 …………………………………………………………………….. 



 การใส่สังกัดที่ถูกต้อง 

(ขอให้ใส่สังกัดให้ถูกต้องทุกจุด ทั้งที่เป็นสังกดัของตนเองและสังกัดของตำแหน่งที่ต้องการสมัครชี้ตัว)

1. ถ้าท่านสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอ
การใส่สังกัดที่ถูกต้อง คือ  สำนักงานเกษตรอำเภอ............. จังหวัด....................

ไม่ใช่       x    สำนักงานเกษตรอำเภอ ............... สำนักงานเกษตรจังหวัด.........

ตัวอย่างที่ถกูต้อง  
 นายส่งเสริม รักการเกษตร  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

ตำแหน่งเลขที่ 1234 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี

2. ถ้าท่านสังกัดกลุม่บนจังหวัด
การใส่สังกัดที่ถูกต้อง คือ  กลุ่ม............................ สำนักงานเกษตรจังหวัด....................

ไม่ใช่       x    กลุ่ม ........................... จังหวัด.........................................

ตัวอย่างที่ถูกต้อง  
 นายส่งเสริม รักการเกษตร  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  

ตำแหน่งเลขที่ 1234 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 

3. ถ้าท่านสังกัดกลุม่ที่เขต
การใส่สังกัดที่ถูกต้อง คือ 
กลุ่ม............................ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่.........จังหวัด....................

ไม่ใช่   x   ใส่เพียงกลุ่มอย่างเดียวหรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่....เพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างที่ถูกต้อง  
 นายส่งเสริม รักการเกษตร  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  

ตำแหน่งเลขที่ 1234 กลุ่มพัฒนาบุคลากร  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 
จังหวัดขอนแก่น



 
 

4. ถ้าท่านสังกัดศูนย์ปฏิบัติการ (ยกเว้นศูนย์ขยายพันธุ์พืช) 
       การใส่สังกัดที่ถูกต้อง คือ   
  ศูนย.์........................... สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่.........จังหวัด....................         

ไม่ใช่   x    ใส่เพียงศูนย์อย่างเดียว 

 ตัวอย่างที่ถูกต้อง    
  นายส่งเสริม รักการเกษตร  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ 1234 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร  สำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 

 

5. ถ้าท่านสังกัดศูนยข์ยายพันธุ์พืช 
       การใส่สังกัดที่ถูกต้อง คือ   
  ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด...................... สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่.........จังหวัด....................  และวงเล็บ (ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่...............กองขยายพันธุ์พืช)       
 

 ตัวอย่างที่ถูกต้อง    
  นายส่งเสริม รักการเกษตร  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ 1234 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (ศูนยข์ยายพันธุ์พืชที่ 7 กองขยายพันธุ์พืช) 
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