












(ร่าง) 
แบบแสดงข้อมูลบคุคลผู้เสนอขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

สืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

สืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 2564 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565) 

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

   
สังกัด (กรม/อ่ืน ๆ)  .........................................................................................  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค 

                    เป็นผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ตามข้อ 4 (9) 
                    เป็นผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ตามข้อ 4 (10) 

 

1. (ยศ/ชื่อ – สกุล) ............................................................  เลขประจ าตัวประชาชน ...................................... 

2. วัน เดือน ปีเกิด ...................................................................................... อายุ ......................................... ปี 

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ................................................................................................... ............................. 

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

 โทรศัพท์ ................................................................. โทรศัพท์มือถือ ................................... ......................... 

4. หน่วยงาน ..................................................................................................................................................... 

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

 โทรศัพท์ ................................................................. โทรสาร ....................................................................... 

 ต าแหน่งปัจจุบัน ........................................................................................................................................... 

 ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ. ................ 

   เป็นข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ต าแหน่งประเภทบริหาร        ระดับต้น  
  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ   ระดับต้น   ระดับสูง 
    ต าแหน่งประเภทอ่ืนที่ปฏบิัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ 
  ประวัติการท างาน  
  ............................................................................................................................. ................................. 
  ............................................................................................... ............................................................... 
  ............................................................................................................................. ................................. 

  ต าแหน่งประเภทวิชาการ       ระดับปฏิบัติการ  ระดับช านาญการ   ระดับช านาญการพิเศษ  
                                   ระดับเชี่ยวชาญ  ระดับทรงคุณวุฒิ 
  ต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน  ระดับอาวุโส 
   ระดับทักษะพิเศษ 

   เป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

เป็นพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ... 
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   เป็นพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   ต าแหน่งประเภทบริหาร  
   ต าแหน่งประเภทอ านวยการ หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ 
  ประวัติการท างาน  
  ............................................................................................................................. ................................. 
  ....................................................................................................................................... ....................... 
   ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

   เป็นพนักงานของหน่วยงานองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   ต าแหน่งประเภทบริหาร  
   ต าแหน่งประเภทอ านวยการ หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ 
  ประวัติการท างาน  
  ............................................................................................................................. ................................. 
  ............................................................................................... ............................................................... 
   ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

   อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................................................. ............................... 
  ............................................................................................................................. ................................. 
  ............................................................. .................................................................................................  

5.  รางวัล / เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง  
  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือลูกจ้างประจ าดีเด่น หรือพนักงาน

ราชการดีเด่น ของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่า ประจ าปี ............................................ 
  ระบุ ........................................................................................................................ .............................. 

  เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล ระดับประเทศ หรือระดับนานาประเทศ หรือระดับภูมิภาค 
  ระบุ ........................................................................................................................ .............................. 

 เป็นเกษตรกรที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (ประเภทบุคคล) และปราชญ์ของแผ่นดิน
ประจ าปี .................................... 

 อ่ืน ๆ  ระบุ ................................................................................................................. ............................ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

(แนบส าเนาเอกสาร / หลักฐาน ประกอบการพิจารณา) 

6. ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน ด้านการสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ......................................................... .............................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ................................................................. .....................................................................................................     

7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ... 
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7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า “ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่า ข้าพเจ้าไม่มี
คุณสมบัติบุคคลตามข้อ 4 (9) หรือ (10) ของระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเกียรติบัตรและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 2564 และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น” 

  

   ลงชื่อ ............................................................ ผูใ้หข้อ้มลู  

          (............................................................)  

                                                 ต าแหน่ง .................................................................... 

8. การรับรองคุณสมบัติบุคคลตามข้อ 4 (9) และ (10) ของระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย
เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 2564 

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

 
   ลงชื่อ ........................................................................  

              (..................................................................)  

   ต าแหน่ง ....................................................................... 

                                                                  วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
 
 

9. การรับรองว่า “เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ในระหว่างด าเนินการทางวินัยและต้องคดีอาญาแต่อย่างใด” 

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

   ลงชื่อ ........................................................................  

              (..................................................................)  

   ต าแหน่ง ....................................................................... 

                                                                  วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
 

 

หมายเหตุ   :  (1)  ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรองคุณสมบัติผู้ เสนอขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสาน
เกษตรกรรมยั่งยืน ตามข้อ 8 

  (2) อธิบดี หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้รับรองว่า “เป็นผู้ไม่เคย       
ถูกลงโทษหรืออยู่ในระหว่างด าเนินการทางวินัยและต้องคดีอาญาแต่อย่างใด” ตามข้อ 9 

  (3) คณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนดเท่านั้น 
และต้องยอมรับผลการพิจารณา โดยมติของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสุด 


