






(ฉบับปัจจุบัน  ปรับปรุง วันท่ี 16 เมษายน 2558) 

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น 

 

ของ 

 

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

 

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

 

.....................(หน่วยงานท่ีสังกัด)................... 

 

 

 

เอกสารฉบบันี้เป็นเอกสารประกอบการคัดเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้ารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง......................................ตําแหน่งเลขที่............ 

.........................หน่วยงาน.......................  

 



เอกสารหมายเลข 1 

แบบพจิารณาคณุสมบตัิของบคุคล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 

1. 

2. 

3. 

4. 

ช่ือ – สกุล  (ผูข้อรับการคัดเลือก)..........................................................................................................      

ตําแหน่ง (ปัจจบัุน)....................................................................... ตําแหน่งเลขที่ ................................. 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ...................................................................................................................................... 
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก ............................................................. กรม .................................................... 
ดํารงตําแหน่งน้ีเมื่อวันที่ ............................. ดํารงตําแหน่งระดับปัจจุบันเมื่อวันที่ ............................... 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ................................บาท 

ขอคัดเลือกเพ่ือประเมินในตําแหน่ง ..................................................... ตําแหน่งเลขที่ ........................ 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ...................................................................................................................................... 
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก .............................................................. กรม .................................................. 

ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
เกิดวันที่ .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ............................... 
อายุราชการ ...................... ปี ............................ เดือน ............................... 

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

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

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

ปีที่สําเร็จการศึกษา 

………………………………………. 

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

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

             สถาบัน 

………………………………………. 

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

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

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ช่ือใบอนุญาต....................................................)
วันออกใบอนุญาต...................................... วันหมดอายุ ..........................................................      

ติดรูปถ่าย 

หมายถึงวนัที�ดาํรงตาํแหน่งในสังกัด�จจุบัน

กรณุาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที�สามารถตดิตอ่ไดส้ะดวกไวด้ว้ยคะ่

หมายถึงวนัที�บรรจุเป็นระดบัปฏิบัตกิาร

Administrator
Highlight
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล (ต่อ) 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึนแต่ละระดับ และการเปลีย่นแปลงในการดํารงตําแหน่งในสายงานต่างๆ
      วัน เดือน ปี 
..................................... 
...................................... 
..................................... 
..................................... 

        ตําแหน่ง 
..................................... 
...................................... 
..................................... 
......................................     

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

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

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
      ปี 
...................      
................... 
................... 

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

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

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

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7
เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น)
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

10. ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์  เช่น  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  เกษตรตําบลดีเด่น  เกษตรอําเภอดีเด่น
หรือผลการประกวดสถาบันเกษตรกร

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

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มน้ี ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) .............................................. (ผู้ขอรับการคัดเลือก) 
  (….........................................) 

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

หมายเหต ุ ข้อ 1 – 10 ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และฝ่ายบริหารท่ัวไป/หน่วยงาน 
การเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคณุสมบตัิของบคุคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา
  (  ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 (  ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถ้ากําหนดไว้)
 (  ) ตรงตามที่กําหนด (ใบอนุญาต ...................................) 
 (  ) ไม่ตรงตามที่กําหนด 

3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
 (  ) ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 (  ) ไม่ครบ แต่จะครบกําหนดในวันที่...................................... 

4. ระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง
(ให้รวมถึงการดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ีนที่เก่ียวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
หรือเกื้อกูลด้วย)

 (  ) ตรงตามที่ ก.พ.กําหนด 
 (  ) ไม่ตรง 
 (  ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา 
 (  ) .................................................................... 

5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง)
 (  ) ตํ่ากว่าขั้นตํ่าไม่เกิน 2 ขั้น 
 (  ) เท่ากับขั้นตํ่า 
 (  ) สูงกว่าขั้นตํ่า 
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ตอนที่  2  การตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคล (ต่อ) 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้ 
 (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงาน 

เป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน่ง 
 (  ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล..................................................................................) 

   (ลงช่ือ) .......................................... (ผู้ตรวจสอบ) 
    (........................................) 

(ตําแหน่ง) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป/ 
           ผู้รับผิดชอบงานการเจา้หน้าที่   . 
วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ............. 



เอกสารหมายเลข 2 

แบบประเมินคณุลักษณะของบคุคล 

ช่ือ ........................................................................................................................................................................ 
ขอประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ............................................................................................................... 

ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
พิจารณาจาก

    - ความรู้ทางวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง พิจารณาจาก
- ความชํานาญในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

3. สมรรถนะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง พิจารณาจาก
- ความสามารถของบุคคลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

4. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- เอาใจใสใ่นการทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวข้อง

      อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงข้ึนและหรือแก้ไขปัญหา 
      หรือข้อผดิพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สําเร็จและได้รับผลดีแล้ว 
      ก็พยายามปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใดที่พบว่า 
      มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้ 
      จนเกิดปัญหาเช่นน้ันซ้ําๆ อีก 

20 

10 

10 

10 

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

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

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

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



ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

5. ความคิดริเร่ิม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสทิธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ

      ปฏิบัติได้ 
    - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/ 
      งานของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
      และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 

6. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึก

      ของตนเอง) 

7. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- รักษาวินัย
- ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ

      ของข้าราชการพลเรือน 

10 

10 

10 

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

. 

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

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



ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

8. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน

      ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ายทอดและเผยแพรค่วามรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
      อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

9. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า

      ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - นําความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสมและจําเป็นในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

10 

10 

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

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

.  

รวม 100 ................ 

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

(ลงช่ือผู้ประเมิน) .......................................... 
         (........................................) 

             (ตําแหน่ง) .................................................. 
วันที่ .......... เดือน .................  พ.ศ. ……….. 

หมายเหต ุ
- ส่วนภูมิภาค ผูป้ระเมิน คือ เกษตรจังหวัด 
- ส่วนกลาง ผู้ประเมิน คือ ผู้อํานวยการสํานัก / กอง หรือเทียบเท่า 

ทั้งนี้  ใหผู้ป้ระเมินระบคุวามสมควร / เหตผุลในการประเมินในแต่ละหัวข้อให้ชดัเจน 



เอกสารหมายเลข 3 

ผลงานทีเ่ปน็ผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 
(เสนอผลงานทีผ่่านมาย้อนหลงัไม่เกิน 3 ปี จํานวน 1 เร่ือง ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)  

1. ชื่อผลงาน ......................................................................................................................................................
2. สรุปสาระและขัน้ตอนการดาํเนินงาน ...........................................................................................................
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ........................................................................................................................
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ผลสาํเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ) …………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. การนาํไปใชป้ระโยชน ์..................................................................................................................................
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ปญัหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ผู้ร่วมดําเนนิการ (ถ้ามผีู้รว่มให้ระบุร้อยละของผู้ร่วมดําเนินการด้วย ถ้าไม่มี ให้ใส ่“ไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ”)
    7.1 ช่ือ – นามสกุล ............................... ตําแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ................... 
    7.2 ช่ือ – นามสกุล ............................... ตําแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ...................     

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ .................................................. 
  (................................................)  

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

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ................................... ลงช่ือ ................................... 
       (.................................)         (................................) 
          ผูร้่วมดําเนินการ              ผู้ร่วมดําเนินการ 

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ................................... ลงช่ือ ................................... 
       (.................................)         (................................) 

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

 (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ) 

 ผลงานท่ีผ่านมาเป็นผลสําเร็จของงาน  ให้นําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะห์ถึงผลท่ีเกิดข้ึนระบุผลสําเร็จของงาน  ประโยชน์ท่ีเกิดจาก
ผลงานนั้น หรือนําผลงานไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหางานมิใช่เป็นเพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง 

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทําผลงาน หรือมีการลอก ลอกเลียน
ผลงาน หรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือจ้างวานผู้อื่นให้จัดทําผลงานให้ โดยผลงานท่ีนํามาจัดทํานั้น ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง
ของตน  กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการ
พิจารณาคําขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ ดังกล่าว  รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี 
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ข้อเสนอแนวความคดิ/วิธกีารเพือ่พฒันางานให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
(เสนอแนวความคิด จํานวน 1 เร่ือง ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)  

ชื่อเรื่อง .............................................................................................................................................................. 

บทวิเคราะห์/แนวความคดิเพื่อพฒันาหรอืปรบัปรุงงานในตําแหน่งทีจ่ะแต่งตั้งโดยสรุป 
(ไม่ควรเกิน 1 หนา้กระดาษ) 
 ................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอเพือ่พฒันางาน 
1. ........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
 -  ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. ........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
 -  ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. ........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
 -  ........................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ ....................................... 
 (........................................) 

  ผู้เสนอแนวคดิ 
        ........../............../...........

 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น ต้องเป็นแนวความคิด/
วิธีการเพ่ือพัฒนางานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตาํแหน่งที่จะเขา้รบัการคดัเลือก  (หน้าที ่
ความรับผิดชอบสามารถ Download ได้จาก http://www.person.doae.go.th) และต้องเปน็แนวคิด 
วิสัยทัศน์  หรอืแผนงานที่จะทําในอนาคตเพื่อพฒันางานในตาํแหน่งที่จะเขา้รบัการคดัเลือกรวมทั้ง 
ควรเปน็แนวคดิทีส่ามารถนําไปปฏบิตัิได้จรงิ 

ควรเป็นข้อเสนอที�ตรงกับบทบาทภารกิจตามตาํแหน่งของตนเอง



ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่

1 34 นางสาวสาวิตรี ชูดวง คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเลขานุการกรม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

2 192 นางสาวเกตุกาญจน  สงวนมิตร เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมโครงการและงบประมาณ การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
กองแผนงาน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

3 194 นายมงคล  อุนจิตร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมติดตามและประเมินผล  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

กองแผนงาน    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

4 209 นางสาวสุมนา มงคลสินธุ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมวิเทศสัมพันธ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

กองแผนงาน    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

5 210 นางสาวนฤมล ภานุรัตน พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมวิเทศสัมพันธ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

กองแผนงาน ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

6 211 นางสาววิชาณี ศรีอุไร ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมวิเทศสัมพันธ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

กองแผนงาน

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ 

ครั้งที่ 1/2559 (รอบสํารวจ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 59)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด



2
ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

7 231 นางสาวสุกัญญา  ศรีดาพันธ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมเกษตรชลประทาน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

(กลุมงานเกษตรชลประทานและพื้นที่เรงรัด หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร) ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 

8 259 นางสาววิไลพร ชวศรี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุมวิจัยดานการสงเสริมการเกษตร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

 (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

9 279 นายกิติศักดิ์  ปญญาทรานนท    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

กลุมเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

10 902 นางสาววิไลวรรณ  ดอกทุเรียน    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

กลุมตรวจสอบ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กองคลัง ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

11 984 นายญี่ปุน  จารุพงศกร ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

กลุมพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

(กลุมสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

วิสาหกิจชุมชน กองพัฒนาเกษตรกร)

12 996 นางสาวสุตาภา ทองสมจิต

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุมพัฒนาแมบานเกษตรกรและเคหกิจเกษตร

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

(กองพัฒนาเกษตรกร)



3
ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

13 1026 นางสาวสุณิสา ผิวรําไพ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย) หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

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

14 1073 นางสาวปวีณา คนยงค ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
กลุมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

ดานการจัดการคุณภาพสินคาเกษตร

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

(กลุมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

ดานอารักขาพืชและดินปุย  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย)    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

15 480 นางสาวปรียาภรณ  อุนศิริ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

จังหวัดราชบุรี    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

16 1322 นางสาวคณิษฐา ลิลา ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

จังหวัดสุพรรณบุรี ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

จังหวัดราชบุรี การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

17 1329 นายชาคริต  บุญศิริ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 

จังหวัดราชบุรี



4
ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

18 1411 นางสาวสุดาภรณ ชุมปญญา คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมพัฒนาบุคลากร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

จังหวัดขอนแกน หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

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

19 1520 นางสาวปญชลี สุขวิไล ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
กลุมพัฒนาบุคลากร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 

จังหวัดสงขลา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

   1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

 (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

20 2863 นางสาวปยาณี เสนทอง    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดสุราษฎรธานี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

จังหวัดสงขลา (สํานักงานสงเสริมและพัฒนา พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

การเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

21 1604 นางสาวคชาภรณ  วงศพรหมศิลป ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดเชียงใหม ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

22 1612 นางสาวปานศิริ นิบุญธรรม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม



5
ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

23 3247 นายจักราวุธ  ศุขวัฒน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดอุตรดิตถ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานสงเสริม เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

และพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก) ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ

การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
24 3336 นางสาววรินทร  ปญญาสม หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

ดานอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดเชียงใหม    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

จังหวัดพิษณุโลก    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

25 7776 นายจีรวัฒน  จันทวงษ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

จังหวัดกําแพงเพชร พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดเชียงใหม ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

จังหวัดพิษณุโลก) ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

26 1727 นายธนวัฒน  ประดิษฐสรรพ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

27 1834 นางสาวอรอุมา สังขกลิ่นหอม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี



6
ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

28 1907 นางสาวสุภิญญา เชาวสกู คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมอารักขาพืช     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

29 2034 นายชีวิน  ไชยศรี เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมอารักขาพืช การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

30 2069 นางวิลาวัลย  เวียนเตียง (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอคํามวง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดกาฬสินธุ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

31 2079 นายอดิศักดิ์  เทพาศิริ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอหวยเม็ก ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดกาฬสินธุ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

32 2235 นายกันณพงศ  สิริวิจักษณ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอปางศิลาทอง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดกําแพงเพชร ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

33 2360 นายดบัสวิน  เวียงนนท ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอมัญจาคีรี ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดขอนแกน
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

34 2395 นางวรารัตน  ปราสาทหินพิมาย คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอภูเวียง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดขอนแกน ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

35 2410 นางสาวอัญรินทร  พิมพอิทธิภัทร เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอสีชมพู การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดขอนแกน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

36 2426 นางสาวแกวกัลยา  ขวัญพรม (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภออุบลรัตน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดขอนแกน    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

37 2442 นายคุณากร  จันทะวงค    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเขาสวนกวาง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดขอนแกน    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

38 2450 นายจิรเดช  พรหมบุญตา พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอพระยืน ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดขอนแกน ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

39 2561 นางสาวสุดารัตน  เพ็ชรภิรมย ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

40 2668 นายมนตรี  สองแสงจันทร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

41 2686 นางสิวรดา  สุวรรณรัตนศรี เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดฉะเชิงเทรา หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

42 2690 นางสาวนิภาดา เจริญธนกิจกุล (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมอารักขาพืช  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

43 2797 นายวีระวิทย  ปถวีนิธิ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชลบุรี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดชลบุรี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

44 2849 นางสาวสุชิรา ลายรัตน พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอสัตหีบ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดชลบุรี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

45 2903 นายชลิต พิชยภิญโญ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมอารักขาพืช ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

46 2918 นางสาวนวรัตน อิ่มจิตร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

47 3123 นางอรสา  ละดาขันธ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอคอนสาร การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดชัยภูมิ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

48 3258 นางสาววิชชุดา กิตติวารา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

49 3270 นายธนญชัย  สมจิตต    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

50 3296 นายอรรถพร มนตรี พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงราย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดเชียงราย ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

51 3323 นางวราพร  มีสุภา ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมอารักขาพืช ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

52 3326 นายโชตินรินทร ชีพสุกใส คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมจัน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเชียงราย ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

53 3334 นายประเสริฐ  สุยะราช เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอแมสาย การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดเชียงราย หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

54 3381 นายยุทธพล ทองปรีชา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอเทิง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดเชียงราย    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

55 3415 นางสาวธนัญชา สุขโสม    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอพญาเม็งราย ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดเชียงราย    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

56 3440 นายสมยศ  พรอิทธิกิจ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอแมลาว ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดเชียงราย ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

57 3449 นางสาววัชรินทร ปนกอ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงเชียงรุง ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดเชียงราย
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

58 3462 นางเกษร  อักษรรัตน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

59 3471 นายกฤษนันท ทองทิพย เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดเชียงใหม หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

60 3480 นางมนัสนันท หนูจิตต (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดเชียงใหม    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

61 3496 นายสุพจน  ตระกูลวรปญญา    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงดาว ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดเชียงใหม    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

62 3517 นายสัญชัย ปญจะเรือง พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมอารักขาพืช ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

63 3541 นางสาววรรณา ขยันการ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอแมแจม ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดเชียงใหม
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

64 3658 นางกัณญภัทร  สมปอย คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมวาง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเชียงใหม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

65 3666 นายธีระศักดิ์  คําทอง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอแมออน การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดเชียงใหม หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

66 3674 นางนภาภรณ คํามูล (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดเชียงใหม    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

67 8590 นางสาวเกล็ดแกว  วรรณมณี    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดเชียงใหม    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

68 3757 นางบุญญาพร กายเพ็ชร พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอกันตัง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดตรัง ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

69 3892 นางสาวธมลวรรณ  สิทธิกัน ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

70 4014 นางสาวน้ําฝน โฉมศรี คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดนครนายก ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

71 4037 นางสาวสุทัศวลี เครือวัลย เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

72 4075 นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดนครปฐม    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

73 4130 นายสาโรจน  ศรีรัตน    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

74 4281 นายสันติ  ฟาคุม พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครราชสีมา ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดนครราชสีมา ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

75 4312 นายสะวิก  เงินโคกกรวด ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัย ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดนครราชสีมา
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

76 4352 นางนันทพร  บุดดาหวัง คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอครบุรี     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดนครราชสีมา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

77 4354 นางสาวโชตมณี มียอด เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอครบุรี การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดนครราชสีมา หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

78 4385 นางรวิภา  ไชยสิทธิ์ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดนครราชสีมา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

79 4396 นายอัครกร  แสงจันทร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอปกธงชัย ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดนครราชสีมา    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

80 4426 นางสาวนัททพร บุญกอบ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบุญมาก ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดนครราชสีมา ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

81 4434 นางสาวนันทิกา จาพิชม ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอวังน้ําเขียว ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดนครราชสีมา
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

82 4602 นายธีรพงศ  มนตแกว คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

83 4642 นางกุลธิดา  โอกฤษ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอขนอม การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดนครศรีธรรมราช หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

84 4672 นายณัฐวัตร  นวลรอด (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอทาศาลา  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดนครศรีธรรมราช    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

85 4780 นางสาววรรณา สุทธิพิทักษ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอรอนพิบูลย ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

86 4802 นางกนกอร  ตรีไวย พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอถ้ําพรรณรา ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

87 4959 นางเกสร  บีกขุนทด ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอตากฟา ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดนครสวรรค
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

88 5228 นางสาวสิริกัลยา คํานาน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอปว     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดนาน ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

89 5268 นายเมธี  มะลิลม เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอทุงชาง การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดนาน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

90 5281 นางชนมนิภา พรมเปยง (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอบอเกลือ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดนาน    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

91 5425 นางสาวผกามาศ ศรีบุญเรือง    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอสตึก ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดบุรีรัมย    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

92 5443 นายวิมล  รัตนา พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอประโคนชัย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดบุรีรัมย ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

93 10294 นางภัทรานิษฐ พันธพรม ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอพรเจริญ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดบึงกาฬ
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

94 10304 นางสาวสวรรยา ประธานี คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอปากคาด     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดบึงกาฬ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

95 5559 นางสาววิชุดา สมสวน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

96 5629 นางสาวกัลยา พวงเจริญ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

97 5641 นางสาวปารณีย มีจิตร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

98 5765 นางสาวสลิลพิชญ  วิริยะกุลมงคล พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมอารักขาพืช ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

99 5896 นางกนกวรรณ แกวงอก ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

100 5933 นายณัฐศิษฏ  ลอยผา คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะอิน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

101 5950 นางพัทธวรรณ  สมดัง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมอารักขาพืช การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

102 6033 นางสาวภณิดา  ปรีดาสุริยะชัย (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

103 6041 นายบรรเจิด  บุญประเสริฐ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

104 6056 นางสายใจ  แสงอรุณ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพะเยา ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดพะเยา ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

105 6097 นางสาวพนิดา นันตะหนอย ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมอารักขาพืช ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

106 6216 นายกําแพง  แกวสุวรรณ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

107 6290 นางสาวบุญกณิสา  มาคง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอตะโหมด การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดพัทลุง หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

108 6302 นายเพาว  เพ็ชรหนู (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอปาบอน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดพัทลุง    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

109 6625 นางสาวศิริรัตน แจงเรือง    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมอารักขาพืช ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

110 6651 นายนราธิป  จันทรแกว พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอแกงกระจาน ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดเพชรบุรี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

111 6805 นางสาวมณีรัตน ตุยสําราญ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเขาคอ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดเพชรบูรณ
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

112 6948 นายจตุภูมิ  สังเกต คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

113 6965 นายรัฐกรณ ธรรมปรีชา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอกะทู การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดภูเก็ต หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

114 7024 นางสาวเนาวรัตน  รัตนรองใต (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอบรบือ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดมหาสารคาม    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

115 7179 นางอุไรแพ  หาทวีแสน    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมอารักขาพืช ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

116 7234 นางสาวบุตรชล  สุวรรณลพ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

117 7237 นางสาวพชรวลัย  เอี่ยมอาภรณ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

118 7243 นางสาวสุภาพร  ศรีวิชัย คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

119 7443 นางอุไร  โมรา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอกุดชุม การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดยโสธร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

120 7499 นายสันติ  โสเส (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

121 7636 นายยุทธนา  โพธิ์เกตุ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมอารักขาพืช ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

122 7510 นายอภิรัฐ  ชูศรีพัฒน พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองรอยเอ็ด ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดรอยเอ็ด ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

123 7565 นางเสาวนีย  จําปาดี ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอพนมไพร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดรอยเอ็ด
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

124 7615 นายกนกศักดิ์  แสนวัฒน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณภูมิ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดรอยเอ็ด ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

125 7808 นางสาวจีรฉัตร จันทศิริ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดระยอง หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

126 7911 นายสุรินทร  เทพกาวงศ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอจอมบึง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดราชบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

127 7923 นายปฐมชัย  คชะสุต    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมอารักขาพืช ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

128 7947 พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมอารักขาพืช ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

129 7952 นางสาวนุชรี  คํามี ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดราชบุรี

วาที่รอยโททองสา  ทองหนองยาง



23
ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

130 7963 นางสาวพจนีย  เฮงชัยโย คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสวนผึ้ง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดราชบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

131 7987 นายชโยฬาร  สุทนตชัย เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

132 8104 นางจิรัฏฐญา  บุญเรืองศักดิ์ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดลพบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

133 8124 นางสาวสุมิตรา บุญเกิด    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

134 8237 นางสาวอรนุช รัตนเลิศสกุล พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอเถิน ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดลําปาง ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

135 8268 นายปรีชา พรมนา ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปาน ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดลําปาง
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

136 8523 นายสิรภพ  มาเห็ม คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

137 8562 นางสาวนงลักษ วรรณศรี เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษ การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดศรีสะเกษ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

138 8626 นายสุรชาติ  วรครุธ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดศรีสะเกษ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

139 8641 นายนิรุจน  เทพอาษา    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอไพรบึง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดศรีสะเกษ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

140 8758 นายจิรวุฒ  มงคล พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

141 8783 ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอกุสุมาลย ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดสกลนคร

นางสาวนงลักษณ  โคตรสมบัติ
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ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

142 8843 นางสุจิน  ขันธุปทม คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอวานรนิวาส     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสกลนคร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

143 8851 เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอกุดบาก การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดสกลนคร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

144 8902 นายนันทชัย  ยะพลหา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอโคกศรีสุพรรณ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดสกลนคร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

145 8907 นางสาวขวัญพร วิเศษสา    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอโคกศรีสุพรรณ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดสกลนคร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

146 8939 นางปุญญิศา  ทรัพยเพิ่ม พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

147 9089 นางสรรเสริญ  ชวยนุกูล ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดสงขลา

นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

148 9091 นางสาวพนิต  วรรณวงศ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสงขลา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

149 9370 นางสาวชัชฎา  ยังนิตย เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอวัฒนานคร การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

150 9374 นางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภออรัญประเทศ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดสระแกว    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

151 9577 นางสาวกัลยารัตน  อุสสาสาร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

152 9592 นางสาวนีรนุช  มิ่งเมือง พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุโขทัย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดสุโขทัย ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

153 9835 นายวินัย  ขาวไตรรัตน ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

154 9972 นางสาวนงคลักษณ  บัวจันทร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบานตาขุน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสุราษฎรธานี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

155 10015 นายอนุชิต  ดมอุนดี เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอลําดวน การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดสุรินทร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

156 10158 นางสาวภัทพิมล ไสว (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอบัวเชด  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดสุรินทร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

157 10175 นางสาวกมลภา ดีพาชู    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอพนมดงรัก ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดสุรินทร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

158 10446 พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

159 10467 ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอไชโย ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดอางทอง

นางสาวนิษา  คุยทรัพย

นางสาวปทมา  แกวสาคร
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

160 10626 คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีธาตุ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดอุดรธานี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

161 10906 นายประไพ  ดุจอุทัยวงศ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอลานสัก การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดอุทัยธานี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

162 10930 นายรัฐธนินท  สิริธนิตนันท (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

163 11002 สิบโทวัชระ  ศรีสองเมือง    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเขื่องใน ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดอุบลราชธานี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

164 11031 นางสาวสุปราณี ธานี พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลมังสาหาร ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดอุบลราชธานี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

165 11035 นางสาวปฏิมา ทองสิงหา ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลมังสาหาร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวสิรภัทร  อันไชยศรี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

166 11056 นายนพรัตน  อุทธา คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอวารินชําราบ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดอุบลราชธานี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

167 11069 วาที่รอยตรีรณยศ  โมฆรัตน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอน้ํายืน การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
จังหวัดอุบลราชธานี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

168 11100 นางสุดารัตน  อภัยโคตร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอตาลสุม  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดอุบลราชธานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

169 11130 นายปยราษฏร  สายดวง    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนมดแดง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดอุบลราชธานี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  



30
ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

1 5126 นายกิติศักดิ์  ชิณพงษ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอตากใบ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดนราธิวาส ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

2 5795 นายเจตน  คงพิทักษ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต การคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559 
สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

3 7341 นายเสกสรร  เก็มเบ็ญหมาด (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก )

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอยะหา  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดยะลา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

4 9028 นางสาวสุพัชร  อนันทนุพงศ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอสะบายอย ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดสงขลา    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

5 9153 พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงหวา ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดสตูล ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

นางสุนิสา  โดยพิลา
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