




ตําแหนง

เลขที่

1 2558 นางสาวศริญญา ผองการ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

2 7444 นายมนตรี คําโคตรสูนย เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ

สํานักงานเกษตรอําเภอกุดชุม การคัดเลือกไดตั้งแตวันจันทรที่ 3 ถึงวันจันทรที่ 24 

จังหวัดยโสธร กรกฎาคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

3 8127 นางสาวรุจิรา หลาวงศา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

4 8203 นางสาวภาวิณี พุฒใจกา ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแมทะ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดลําปาง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

5 10270 นายนาวินทร แกวดวง    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมอารักขาพืช ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

6 10737 นางสาวทิพวรรณ สตรอง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก .พ.

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

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ 

รอบที่ 1/2560 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560) เพิ่มเติม จํานวน 6 ราย

ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด











 

 

 

“โปรดอานและจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกตามคําแนะนําน้ีเทาน้ัน” 

ทานสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารประกอบการคัดเลือกพรอมคําแนะนํา 

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

หัวขอ “การคัดเลอืกบุคคลเขารับการประเมนิผลงาน” 

 

  * เพื่อประโยชนในการติดตอสือ่สาร กรณีมีการใหแกไขเอกสารประกอบการคัดเลอืก 
หรือสอบถามขอสงสัยในการจัดทํา หรือติดตามผลการประเมิน และคําสั่งเลื่อนระดับ  
จึงขอใหผูมีรายช่ือเขาเปนสมาชิกไลนกลุมชํานาญการ 1/60 ไดโดยสแกนคิวอารโคดน้ี 
 

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


ตําแหนง

เลขที่

1 32 นางพีรพร เกตุฉันท คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมชวยอํานวยการและประสานงาน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเลขานุการกรม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

2 77 นางกรชุลี สพฤศรี เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมบัญชี การคัดเลือกไดตั้งแตวันจันทรที่ 3 ถึงวันจันทรที่ 24 
กองคลัง กรกฎาคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

3 85 นางสาวณิชานันท แอดสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมงบประมาณ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กองคลัง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

4 113 นางสาวนิตยา หนูรอด ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

กลุมพัสดุ (กลุมบริหารสินทรัพย) นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กองคลัง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

5 158 นางเขมิกา พงษไพบูลย    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นิติกรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมวินัยและนิติการ (กลุมวินัย) ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กองการเจาหนาที่ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

6 868 นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

(สํานักงานเลขานุการกรม)

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ 

รอบที่ 1/2560 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560) พื้นที่ทั่วไป จํานวน 44 ราย

ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด



- 2 -
ตําแหนง

เลขที่
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

7 890 นางสาวสุกัญยา แกวขาว คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมพัฒนาการศึกษาตอเนื่อง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

8 897 นางสาวศุภวรรณ สมบุตร เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ การคัดเลือกไดตั้งแตวันจันทรที่ 3 ถึงวันจันทรที่ 24 
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กรกฎาคม 2560
(สํานักงานเลขานุการกรม) หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

9 905 นางสาวรัฐฐา  ศรีญาณลักษณ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

10 1015 นายชัชวาล รัตนสุภา    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดย ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

เทคโนโลยีรังสี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

(กองสงเสริมการอารักขาพืช พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

และจัดการดินปุย) ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

11 1220 นางหทัยชนก พินิจผล ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

ที่ 1 จังหวัดชัยนาท ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)



- 3 -
ตําแหนง

เลขที่
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

12 1280 นายนพรุจ หินออน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

ที่ 2 จังหวัดราชบุรี หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

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

13 1367 นางสาวสุรีรัตน วงษชื่น ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การคัดเลือกไดตั้งแตวันจันทรที่ 3 ถึงวันจันทรที่ 24 
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร กรกฎาคม 2560
ดานอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

สํานักงานสงเสริมการเกษตรและ

พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

   1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

14 2761 นายอรรณพ สอนชา  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

จังหวัดหนองคาย    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

ที่ 4 จังหวัดขอนแกน ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

15 1726 นางอนงนิตย ปลอดฤทธิ์    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

16 2381 วาที่รอยตรีหญิงยุภารัตน พนมพรม ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

สํานักงานเกษตรอําเภอภูผามาน การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดขอนแกน ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  



- 4 -
ตําแหนง

เลขที่
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

17 2553 นางจิรวดี แดงพวง คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

18 2817 นายประทีป ทองจันทร เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอบางละมุง การคัดเลือกไดตั้งแตวันจันทรที่ 3 ถึงวันจันทรที่ 24 
จังหวัดชลบุรี กรกฎาคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

19 3338 นางสาววิภาวดี ศรีโยทัย

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอแมสาย    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดเชียงราย  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

20 4054 นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดนครปฐม ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

21 4103 นายธนภูมิ พูลขวัญ    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดนครปฐม ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

22 4202 นางพวงเพชร รัตนบุรี ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

สํานักงานเกษตรอําเภอทาอุเทน การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดนครพนม ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  



- 5 -
ตําแหนง

เลขที่
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

23 4318 นางสาวรัชดา อิ่มเกตุ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัย     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดนครราชสีมา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

24 5194 นางสาวศิริกาญจน เพียรดีกุล เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต การคัดเลือกไดตั้งแตวันจันทรที่ 3 ถึงวันจันทรที่ 24 
สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน กรกฎาคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

25 5209 นางปริญญา อินตะยศ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนาน    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดนาน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

26 6073 นายวสันต ชัยชนะ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอจุน นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดพะเยา ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

27 7173 นางสาวธมกร ไชยบุบผา    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

28 7394 นางสาวกุลปริยา นาเมืองรักษ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยโสธร การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดยโสธร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  



- 6 -
ตําแหนง

เลขที่
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

29 7474 นายวิเศษ สีดีวงศ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอไทยเจริญ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดยโสธร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

30 7948 นางสาวปยุดา สลับศรี เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม การคัดเลือกไดตั้งแตวันจันทรที่ 3 ถึงวันจันทรที่ 24 
จังหวัดราชบุรี กรกฎาคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

31 8307 นางสาวพรทิพย อินทะหลุก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอบานโฮง    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดลําพูน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

32 8316 นางสาวสายสุนีย สายวังกิจ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอกเภอเมืองลําพูน นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดลําพูน ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

33 8324 นางสาวศศกร บุณยานันท    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอบานโฮง ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดลําพูน ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

34 8407 นางบุญกวาง ไทยสา ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเลย การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดเลย ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  



- 7 -
ตําแหนง

เลขที่
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

35 8597 นายอดุลย พวงจําปา คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอขุขันธ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดศรีสะเกษ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

36 9097 นางสาวเกศรินทร หมานหมัด เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอสิงหนคร การคัดเลือกไดตั้งแตวันจันทรที่ 3 ถึงวันจันทรที่ 24 
สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรกฎาคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

37 9347 นางสาวอาภัสสร ศรีสุภาพ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมอารักขาพืช    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

38 9386 นางสาวรัตนา ถาวร ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอวัฒนานคร นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดสระแกว ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

39 9453 นางสาววชิราภรณ อิ่มแกว    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอเสาไห ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดสระบุรี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

40 9586 นางสาวภาวนา ยุพา ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  



- 8 -
ตําแหนง

เลขที่
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

41 10001 นางสาวนิภาพร มะลิซอน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

42 10086 นางสาววรรณิศา หวังใจ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอรัตนบุรี การคัดเลือกไดตั้งแตวันจันทรที่ 3 ถึงวันจันทรที่ 24 
จังหวัดสุรินทร กรกฎาคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

43 10198 นางกานตสิริ ยาศิริ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

44 10858 นายทวีปกรณ บุญวรนุช ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุทัยธานี นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดอุทัยธานี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   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  



- 9 -

ตําแหนง

เลขที่

1 1555 นางสาวมนฑกานต พิธกิจ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดยะลา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

ที่ 5 จังหวัดสงขลา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ

2 1782 นายอภินันท ยูโซะ การคัดเลือกไดตั้งแตวันจันทรที่ 3 ถึงวันจันทรที่ 24 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรกฎาคม 2560

สํานักงานเกษตรอําเภอรือเสาะ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

จังหวัดนราธิวาส

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

3 5092 นายไซฟูลอันวาร ดอเลาะ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรอําเภอบาเจาะ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

จังหวัดนราธิวาส ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

4 5142 นายปฐมพงษ จุลเทพ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงปาดี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

จังหวัดนราธิวาส    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

5 5840 นางสาววันทนีย อุสมันบาฮา ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรอําเภอกะพอ ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

จังหวัดปตตานี ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก .พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

6 5842 นางยัสมีน เมซา การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรอําเภอสายบุรี

จังหวัดปตตานี

ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ 

รอบที่ 1/2560 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560) พื้นที่ชายแดนใต จํานวน 10 ราย



- 10 -

ตําแหนง

เลขที่
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

7 7309 นายพีรบูรณ พรหมจันทร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

8 7303 นางสาวสุรัถยา อนุรักษ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยะลา การคัดเลือกไดตั้งแตวันจันทรที่ 3 ถึงวันจันทรที่ 24 

จังหวัดยะลา กรกฎาคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

9 7329 นายฮูซัน บือราเฮง (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอบันนังสตา  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดยะลา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

10 9064 นางสาวนิภาพร พุทธนุกูล    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเทพา ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดสงขลา    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  
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